elg;G epfo;Tfs; - [dthp> gpg;uthp> khh;r; 2021
jkpo; ehL
jkpo;ehL khepy kdpj chpikfs; Mizaj;jpd; jiyth;:
• nrd;id cah; ePjpkd;wj;jpd; xa;T ngw;w ePjpgjp jpU. S. gh];fud;
mth;fs; jkpo;ehL khepy kdpj chpikfs; Mizaj;jpd; jiytuhf
jkpo;ehL muR mwptpj;Js;sJ.
• ePjpgjp S. gh];fud;> %d;W Mz;L fhyk; my;yJ 70 taJ epiwtilAk;
tiu ,e;j Mizaj;jpd; jiytuhf MSeh; gd;thhpyhy; GNuhfpj;
epakpf;fg;gl;Ls;shh;.
fiyr;nrk;ky; tpUJfs;:
• jkpo;ehL muR fiyr;nrk;ky; tpUJf;fhd tpUjhsh;fs; vz;zpf;ifia
,uz;by; ,Ue;J Mwhf cah;j;jg;gl;Ls;sJ.
• jkpofj;jpy; Xtpak; kw;Wk; rpw;gf; fiyj; Jiwfspd;> kuG top kw;Wk;
etPd ghzp fiyg; gphpTfspy;> mhpa rhjid Ghpe;j fiyQh;fSf;fhf
fiyr;nrk;ky; tpUJ toq;fg;gLfpwJ.
• ,e;j tpUJf;fhd tpUJ njhif 50 Mapuk; &ghapypUe;J 1 yl;rk;
&ghahf cah;j;jg;gl;Ls;sJ.
gioa NrhW :
• jkpo;ehL Rfhjhuj; Jiwapdh; gioa Nrhw;wpy; xh; Muha;r;rp jpl;lj;ij
Nkw;nfhz;Ls;sJ.
• 2.7 Nfhb nrytpy; 600 NehahspfSld; cs;s ,e;j jpl;lk; fpNuhd; Neha;
kw;Wk; Fly;Gz; mow;rp (UC) Nghd;w Fly; mow;rp Neha;fSf;Fr; (JBD)
rpfpr;ir mspg;gjw;F gioa Nrhw;wpy; cs;s Ez;k caphpg; nghUl;fspy;
(Probiotics) jhf;fj;ij Ma;T nra;tNj Nehf;fk; MFk;.
nts;sk; jLg;G jpl;lk; - nrd;id:
• nrd;id kw;Wk; mjd; rw;wpAs;s khtl;lq;fspy; Nkw;nfhz;Ls;s ,uz;lhk;
fl;l ePz;l fhy nts;s jLg;G jpl;lj;jpw;F & 111 Nfhb epjpia jkpo;ehL
muR xj;Jf;fg;gl;Ls;sJ.
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• nrd;id> fhQ;rpGuk;> nrq;fy;gl;L> jpUts;Sh; kw;Wk; flY}h; Mfpa mjpfk;
ghjpf;fg;glf; $ba khtl;lq;fspy; nts;sj;ij jLf;ftk;> fhzhky; Nghd
ePh;epiyfspd;
,izg;Gfis
kPl;nlLf;fTk;>
ePh;
Nrkpg;Gj;
jpwid
mjpfhpf;fTk; Xh; ePh; Nkyhz;ik Kiwia cUthf;f ,e;j jpl;lkhdJ
tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.
jkpo;ehl;bd; Ntiyapd;ik tpfpjk;:
• 2020 Mk; Mz;L etk;gh; khjj;jpy; ,Ue;j 1.1% tpfpjk; brk;gh; khjj;jpy;
fle;j Ie;J Mz;Lfspy; ,y;yhj mstpw;F 0.5% vd;w mstpw;F
Fiwe;Js;sJ.
• ,e;j
mwpf;ifia
,e;jpag;
nghUshjhuf;
fz;fhzpg;G
ikak;
ntspapl;Ls;sJ.
• ,e;j Ntiyapd;ikf;F jkpo;ehl;by; Nkw;nfhz;l nghJ Klf;fk; jsh;T
topfhl;Ljy;fs;
kpfTk;
Kf;fpa
fhuzkhf
,e;j
mwpf;if
ntspg;gLj;jpAs;sJ.
jkpo; fy;ntl;Lfs;:
• Nryk; khtl;lj;jpd; cs;s Mj;J}h;ypUe;J Rkhh; 25 km njhiytpy;
cypGuk; vd;w fpuhkj;jpy; 16-k; E}w;whz;il Nrh;e;j ,uz;L eLfw;fs;
fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sd.
• ,e;j fy;ntl;by; cypGuk; fpuhkj;jpd; gioa ngaiu Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
NkYk; ,jw;F gpd; te;j ehaf;fh; fhyj;jpy; rpy khw;wq;fis re;jpj;jJ.
16-k; E}w;whz;bd; ,uz;L eLfw;fs;:
• tpUJefh; khtl;lj;jpy; cs;s re;jpuG+h; vd;w ,lj;jpy; mUfpy; %spg;gl;b
vd;w fpuhkj;jpy; ,e;j eLfw;fs; fz;Lgpbj;jdhh;.
Fd;lhW ejp – jpl;lk;
• nghJ gzp Jiwapd; gy jpl;lq;fSf;F Kjyikr;rh; jpU. vlg;ghb
godprhkp njhlq;fp itj;jhh;.
• tpUJefh; khtl;lk; fhhpahgl;by; cs;s ge;jNde;jy; fhy;thapy; jz;zPiu
Nrkpg;gjw;F Fd;lhW ejp FWf;Nf xU jLg;giz fl;lg;gl Ntz;Lk;.
th~pq;ld; re;jh;:
• nrd;id khefuhl;rp Njh;jy; J}juhf th~pq;ld; Re;jh; epakdk; - ngUefh;
nrd;id khefuhl;rp mwptpj;Js;sJ.
,Wjpahd thf;fhsh; gl;bay; - jkpo;ehL Njh;jy; 2021
• kW Ma;T nra;ag;gl;l ,W;jpahd thf;fhsh; gl;baiy jkpo;ehL Njh;jy;
Mizak; ntspapl;Ls;sJ.
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jkpo;ehL thf;fhsh;fs;
Mz;fs;
- 3.08 Nfhb
ngz;
- 3.18 Nfhb
jpUeq;iffs;
- 7200
khepyj;jpd; nkhj;j thf;fhsh;fs; - 6.26 Nfhb
mjpf vz;zpf;ifia
cila thf;fhsh;fs;
nrq;fy;gl;L
Nrhopq;fey;Y}h;
6, 94, 845

khtl;lk;
njhFjp
thf;fhsh;

Fiwe;j vz;zpf;if
cila thf;fhsh;fs;
nrd;id
JiwKfk;
1,76,272

• khepyj;jpy; 18 tajpypUe;J 19 taJ cila thf;fhsh;fs; Rkhh; 8>97>694
Ngh; cs;sdhh;. mjpy; nrd;id khtl;lj;jpy; mjpf vz;zpf;ifia
(49,148) cilath;fs;.
Gjpa Kiwkd;w eLth; - cs;shl;rp mikg;GfSf;F:
• jkpo;ehL cs;shl;rp mikg;Gfspd; Kjy; Kiw kd;w eLtuhf jpU. M
khypf; ngNuh]; fhd; mth;fs; nghWg;Ngw;whh;.
• 2014 Mk; Mz;L ,aw;wg;gl;l jkpo;ehL cs;shl;rp mikg;Gfs; Kiw kd;w
eLth; rl;lj;jpd; fPo; jkpo;ehL cs;shl;rp mikg;Gfs; Kiwkd;w eLtk;
cUthf;fg;gl;lJ.
• cs;shl;rp mikg;Gfspd; Njh;e;njLf;fg;gl;l cWg;gpdh;fs; gzpahsh;fs;
kw;Wk;
mYtyh;fSf;F
vjpuhd
Fw;wr;rhl;Lf;fis
tprhuiz
Nkw;nfhs;tjw;fhf cUthf;fg;gl;lJ jhd; Kiw kd;w eLth;.
• jkpo;ehL gQ;rhaj;J rl;lk; 1994> jkpo;ehL khtl;l ehfuhl;rp rl;lk; 1920
kw;Wk; rpy Kf;fpa rl;lj;jpd; fPo;nray;gLthh;.
tz;zhug;Ngl;ilapy; kw;Wk; NfhghyGuj;jpy; cs;s nrq;fhe;jd;
[dthp 22 md;W ,uz;L "Njhl;lf;fiy ghuk;ghpa G+q;fh":

G+q;fhtpy;

• Gjpjhf cUthf;fg;gl;Ls;s ghuk;ghpa G+q;fhit Njhl;lf;fiy Jiwapd;
%yk; mikf;gg
; l;lJ.
• ,g;G+q;fhtpy; gy;NtW tifahd kuq;fs;> Mapuf;fzf;fhd moFr; nrbfs;
kw;Wk; kyh;r;nrbfs; moFr; nrbfs; kw;Wk; kuq;fs; nrq;fhe;jd; G+q;fhtpy;
elT nra;ag;gl;Ls;sd.
• Njhl;lf;fiy Jiwapd; rhh;e;j Rkhh; 6.83 Vf;fh; gug;gstpy; nrq;fhe;jd;
G+q;fh mikf;fg;gl;Ls;sJ.
ru];tjp uq;frhkp:
• Foe;ijfs; chpikfs; ghJfhg;G Mizauhf ru];tjp uq;frhkp epakdk;.
• NkYk;
5
cWg;gpdh;fSk;
Gjpjhf
,e;j
Mizaj;jpy;
epykdk;
nra;Jas;sd.
• ru];tjp uq;frhkp> Vw;nfdNt ,g;gjtpapy; 2013 Kjy; 2015k; Mz;L tiu
,Ue;jth; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.
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Njrpa epWtd rl;l Nky; KiwaPl;L jPh;g;ghak;:
• Njrpa epWtd rl;l Nky;KiwaPl;L jPh;g;ghaj;jpd; (NCLAT) nrd;id
fpisia kj;jpa muR jpwe;J itj;jJ>
• fh;ehlhf> jkpo;ehL> Me;jpu gpuNjrk;> Nfush> njYq;fhdh kw;Wk; A+dpad;
gpuNjrk; yl;rj;jPT kw;Wk; GJr;Nrhp Mfpa khepyq;fspd; NCLAT – apd;
tuk;gpy; cs;s tptfhuq;fis jw;NghJ nrd;idapy; cs;s NCLAT
jPh;g;ghaj;jpy; jPh;T fhzyhk;.
• 30 f;Fk; Nkw;gl;l jPh;gg
; haq;fs; ,e;jpahtpy; cs;sd. jiyikaplk;
GJnly;yp.
• nrd;id> ehfg;gl;bdk; kw;Wk; fhiuf;fhy; gFjpfspy; vhpthA (Torrent gas)
cw;gj;jp Ntiyfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.
mz;zh gjf;fq;fs;:
• P. Ky;iy – uhzpg;Ngl;il khtl;lj;jpd; N~hypq;$hpy; cs;s Gyptk; muR
cah;epiyg;gs;spapy; Vw;gl;l jP tpgj;jpy; 26 khztpfspd; capiu
fhg;ghw;wpajw;fhf Mrphpah; gh.Ky;iyf;F tpUJ.
• vk;. gpufh~; - fle;j 2020 k; Mz;L etk;gh; khjk; Rw;Wr;Rth; ,y;yhj 60
mb MoKs;s fpzw;wpy; jtwp tpOe;j ahidia kPl;f Kaw;rp nra;j
fhy;eil cjtp kUj;Jth; jpU. vk;. gpufh~;f;F toq;fg;gl;lJ.
• J. RNu~; uapy; jz;lthsj;jpy; ,Ue;j ,uz;L ghwhq;fy;iy ghh;j;J
mtrufhy gpNuf;if gad;gLj;jp 1500 gazpfspd; capiu fhg;ghw;wpa uapy;
Xl;Ldh; RNu~Pf;F tpUj toq;fg;gl;lJ.
• R. GfNoe;jpud; - ePyfphp khtl;lj;ij Nrh;e;j GfNoe;jpud; mth;fs;
Mk;gyd;]; thfdj;ij rhpahd Neuj;jpy; ,af;fp gyuJ caph;fis
fhg;ghw;wpaij ghuhl;b tpUJ toq;fg;gl;lJ.
Ntjh epiyak;:
• jkpo;ehL Kjyikr;rh; jpU. vlg;ghb K. godprhkp mth;fs; nrd;idapy;
cs;s Ngha]; Njhl;lj;jpy; mike;Js;s Kd;dhs; Kjyikr;rh; n[.
n[ayypjh mth;fs; tho;e;j muRilikahf;fg;gl;l "Ntjh epiyak;"
epidT ,y;yj;jpid jpwe;J itj;jhh;fs;.
nkhpdh flw;fiuapy; 'ek;k nrd;id milahs rpw;gk;":
• rPh;kpF efu jpl;lj;jpd; fPo; ,e;j jpl;lj;jpw;F epjp xJf;fg;gl;lJ.
• nrd;idapd;
ngUikiaAld;>
khz;igAk;
nfhz;lhLk;
tpjj;jpYk;
nghJkf;fs; 'nry;gp' vLj;J nrd;id khefuj;jpd; kPJs;s md;ig
ntspg;gLj;jTk; toptif nra;ag;gl;Ls;sJ.
• 28 mb ePsk;> 10 mb cauk; kw;Wk; 2 mb mlh;j;jp nfhz;l ek;k nrd;id
rpw;gk; jkpo;ehl;by; Kjd; Kiwahf kw;Wk; ,e;jpahtpy; 4-tJ khepykhf
mikf;fg;gl;Ls;sJ.
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jkpo;ehL njhopy; nfhs;if 2021:
• [dthp 29-k; Njjp md;W 52257 Nfhb &gha; KjyPl;by; 34 jpl;lq;fSf;F
mikr;ruit xg;Gjy; mspj;Js;sJ.
• Kjyikr;rh; vlg;ghb K. godprhkp jiyikapy; ele;j mikr;ruit
$l;lj;jpy; jkpo;ehL murpd; Gjpa njhopy; nfhs;ifahd "jkpo;ehL njhopy;
nfhs;if 2021" ntspaplTk; mDkjp mspj;Js;sJ.
• 93>000 Ntiy tha;gG
; fis cUthf;Fk; jpwd; ,e;j KjyPl;by; cs;sJ.
➢ இந்தியாவின்

முதல்

ஈரநில

(சதுப்புநிலம்)

சசன்மையில் அமையவுள்ளது.

பாதுகாப்பு

மையம்

-

➢ 14 ஆம் நூற்றாண்மைச் சசர்ந்த ஒரு சகாவில் சதய்வத்மதக் குறிக்கும்
கல்சவட்டு

-

ராைநாதபுரம்

ைாவட்ைத்தில்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

சதாண்டிக்கு

அருகில்

✓ இந்தக் கல்வெட்டில் இறைென் வெயர் புரவுெரி ெிண்ணகர வெருயான்

எனக் கூைப்ெட்டுள்ளது. புரவுெரி என்ெது அரசனால் ெிதிக்கப்ெடும் நிலெரி
என்ெது குைிப்ெிடத்தக்கது.

✓ 1329-ஆம்

ஆண்றடச்

சசர்ந்த

இந்தக்

கல்வெட்டு

உந்திபூத்த

வெருமாள்

சகாயில் கருடாழ்ொர் சன்னதியிலிருந்து கண்டுெிடிக்கப்ெட்டுள்ளது.

➢ செ.செயலலிதா பல்கமலக்கழகம்:

✓ டாக்டர் வெ.வெயலலிதா ெல்கறலக்கழகம், அண்ணாமறல ெல்கறலக்கழக
சட்டம்,

2013-இன்

தெிர்த்து,

ெிதிகளின்

ெிOg;புரம்,

கீ ழ்

குைிப்ெிடப்ெட்டுள்ள

கல்லக்குைிச்சி

மற்றும்

கடலூர்

ெகுதிகறளத்

மாெட்டங்களில்

உள்ள கல்லூரிகள் மீ து தன் அதிகார ெரம்றெக் வகாண்டிருக்கும்.

✓ ஆளுநர் இப்ெல்கறலக்கழகத்தின் செந்தராக இருப்ொர்.

➢ தைிழகத்தில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், சைகைமல முழு வைப்பகுதிகமளயும் புலிகள்
சரணாலயைாக ைாற்ற ைத்திய அரசு அங்கீ காரம் அளித்துள்ளது.

✓ சதசிய புலிகள் ொதுகாப்பு ஆறணயம் (NTCA) தமிழக அரசுக்கு ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது.

✓ ெனெரி 7-ஆம் சததியன்று இது குைித்து தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு
அனுப்ெிய

கடிதம்

வதாழில்நுட்ெக்குழு

ெனெரி

22-ஆம்

ஆசலாசறனயின்

மற்றும்

சமகமறலக்

✓ இதற்கு

முன்னதாக

அைிெிக்கப்ெட்டுள்ளன.

காடுகள்
ஆறு

சததியில்

அடிப்ெறடயில்

ஆகியறெ

புலிகள்

ஆண்டுகளுக்கு

நறடவெற்ை

ஸ்ரீெில்லிபுத்தூர்

சரணாலயங்களாக

முன்பு

அருணாச்சலப்

ெிரசதசத்தில் கம்லாங் ெகுதி புலிகள் சரணாலயமாக அைிெிக்கப்ெட்டது.

✓ சமகமறல

ெனெிலங்கு

மாெட்டங்களில் ெிரிந்துள்ளது.
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மற்றும்

மதுறர

✓ ஸ்ரீெில்லிபுத்தூர் சாம்ெல் அணில்கள் சரணாலயம் சகரளாெின் வெரியார்
புலிகள் சரணாலப் ெகுதி ெறர அறமந்துள்ளது.

➢ கலிசவலி ஈரநிலங்கள்:
✓ கலிசெலி

ஈரநிலங்கறள

ெைறெகள்

சரணாலயமாக

ெனெிலங்கு ொதுகாப்புச் சட்டம்.

அைிெிப்ெதற்கான

✓ முதல் அைிெிப்பு ெனெிலங்கு ொதுகாப்பு சட்டம், 1972, ெிரிவு 18-இன் கீ ழ்
வெளியிடப்ெட்டது.

✓ புலிகாட் ஏரிக்குப் ெிைகு வதன்னிந்தியாெில் இரண்டாெது வெரிய உப்பு நீர்
ஏரி கலிசெலி சதுப்புநிலங்கள்தான்.

✓ இது கலிசெலி ஏரியின் கிழக்கு கடற்கறர சாறலயில் உள்ள மரக்காணம்
அருசக அறமந்துள்ளது.

✓ இந்த

ஈரநிலம்

670

ச.கி.மீ

ெரப்ெளெில்

ெரெியுள்ளது.

கலிசெலி

ஏரி

ெங்காள ெிரிகுடாவுடன் உப்புக்கள்ளி கிரீக் மற்றும் எடயந்தி சரணாலயம்
ெழியாக இறணக்கப்ெட்டுள்ளது.

➢ சபரிய ைாநிலங்களில் ஸ்ைார்ட் நகரங்களுக்காக ைத்திய அரசின் நிதிமயப்
பயன்படுத்துவதில் தைிழ்நாடு சிறந்த ைாநிலைாக ைதிப்பிைப்பட்டுள்ளது.
✓ ொராளுமன்ைத்தில்
ஒதுக்கப்ெட்ட,

தாக்கல்

ரூொய்

ெயன்ெடுத்தியுள்ளது.

✓ மற்ை
95%,

மாநிலங்கசளாடு

ராெஸ்தான்

வசய்யப்ெட்ட

3,189

சகாடியில்

ஒப்ெிடும்சொது,

94%,

கர்நாடகா

91%,

மகாராஷ்டிரா 87% ெயன்ெடுத்தியுள்ளன.

✓ வசன்றன,

தூத்துக்குடி,

சகாயம்புத்தூர்,

திருச்சி,

தரவுகளின்ெடி,

ஈசராடு,

திருவநல்செலி,

குெராத்

97%-ஐ

தமிழகம்

ஒதுக்கப்ெட்ட

நிதியில்

உத்தரெிரசதசம்

மதுறர,

திருப்பூர்

தனக்கு

87%

சசலம்,

மற்றும்

மற்றும்

தஞ்சாவூர்,

செலூர்

ஆகிய

இடங்களில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்கள் நடந்து ெருகின்ைன.
➢ புதிய சிப்காட் சதாழில்துமற பூங்கா:
✓ சிப்காட்

வதாழில்துறை

நிலங்களில்

மணலூரிலும்,
மற்றும்

ரூ.1,536

பூங்காக்கள்

சகாடி

காஞ்சிபுரம்

ஓரகடம்

3,500

வசலெில்

மாெட்டத்தில்

(கட்டம்-2),

ஏக்கருக்கும்

திருெள்ளூர்

ெல்லம்

திருச்சியில்

அதிகமான

மாெட்டத்தின்

ெடகல்

மணப்ொறை

(கட்டம்-2)

மற்றும்

ெிழுப்புரத்தில் திண்டிெனத்திலும் அறமக்கத் திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது.
➢ புதிய

சதாழில்

முமைசவார்

ைற்றும்

நிறுவை

சைம்பாட்டுத்

திட்ைத்தின்

(NEEDS-SIM) கீ ழ் தைிழ்நாடு திரும்பி, புதிதாகத் சதாழில் சதாைங்க நிமைக்கும்
தைிழர்களுக்குக்

(புலம்சபயர்

தைிழர்கள்)

எை தைிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

கைனுதவி

அளிக்கப்பை

உள்ளது

✓ சகாெிட்-19 வதாற்றுசநாய்ப் ெரெல் காரணமாக வெளிநாடுகளில் இருந்து
தமிழ்நாட்டிற்குத்
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திரும்ெிய

3.6

லட்சம்

வதாழில்முறனசொராக மாற்றுெதற்கு இத்திட்டம் ெயன்ெடும்.

044-24339436, 42867555, 9840226187

தமிழர்கறள

✓ 2020

ெனெரி

1

முதல்

வெளிநாட்டிலிருந்து

தமிழகத்திற்கு

அறனெருக்கும் இந்தத் திட்டம் வொருந்தும்.

திரும்ெிய

✓ இந்தத் திட்டத்தின் ொயிலாக வதாழில் திட்ட வசலெில் 25% மூலதனம்
அதிகெட்சமாக 30 லட்சம் ெறர மானியமாக வெற்றுக்வகாள்ளலாம்.

✓ வெைப்ெட்ட கடனில் 6% ெட்டி ெழங்கல் நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது.

➢ ைார்ச் 19 அன்று தைிழகத்தில் பட்டியல் சாதியிைரின் பட்டியமல ைாற்றும்
ைசசாதா:

✓ தமிழகத்தில்

உட்ெிரிவுகறள

வெவ்செறு

மாெட்டங்களில்

ஒருங்கிறணத்து,

உள்ள

`சதசெந்திர

குல

ஏழு

செளாளர்’

ஒற்றைப் ெிரிொக வகாண்டுெர முயல்கிைது இந்த மசசாதா.

✓ ெட்டியலினத்தினறர

சதசெந்திர

குல

செளாளர்கள்

ெட்டியலின

என

என

அறழக்கும்

சட்டதிருத்த மசசாதாெிற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

✓ குடும்ென், காலாடி, ெண்ணாடி, கறடயன், ெள்ளன், சதசெந்திர குலத்தான்,
ொதிரியார் ஆகிய ெட்டியலினத்தின் ஏழு உட்ெிரிவுகறளச் சசர்ந்தெர்கறள
சதசெந்திர குல செளாளர் என்ை வொதுப்வெயரில் அறழக்க செண்டும்
என்ெது அந்தச் சமுதாய மக்களின் நீண்டநாள் சகாரிக்றக.

✓ கடந்த டிசம்ெர் மாதம், ஹன்ஸ்ராஜ் ெர்மா தறலறமயில் தமிழக அரசு
அறமத்த குழு தந்த அைிக்றகயின் அடிப்ெறடயில் ஏழு உட்ெிரிவுகறள

சதசெந்திர குல செளாளர் என ஒசர வெயரில் அறழக்கும் சகாரிக்றகறய
மத்திய அரசுக்கு ெரிந்துறரத்திருப்ெதாக முதல்ெர் எடப்ொடி ெழனிச்சாமி
வதரிெித்தார்.

➢ நாட்டிற்காக அர்ெூன் ைார்க்-1 ஏ சபார் பீரங்கி:

✓ அர்ெுன் எம்.சக -1 ஏ சிைந்த சுடும்திைன், உயர் இயக்கம், சிைந்த ொதுகாப்பு
மற்றும் குழு ெசதிறயக் வகாண்டுள்ளது. இது அர்ெுன் எம்.சக -1 லிருந்து
14

முக்கிய

வதரிெித்துள்ளது.

சமம்ெடுத்தல்கறளக்

வகாண்டுள்ளது

என

CVRDE

➢ இ- மகசயாப்பம்:

✓ ொடறக ஒப்ெந்தங்கள், ெிரமாணப் ெத்திரங்கள், ெங்கி உத்தரொதங்கள்,
ெக்கீ ல்

ஆெணங்களின்

இந்த

ஆெணங்கறள

அதிகாரம்

சொன்ை

ெதிவு

வசய்யப்ெடாத

ஒப்ெந்தங்கறள டிெிட்டல் மயமாக்குெறதயும், அறனத்துத் தரப்ெினரும்
வதாறலதூரத்திலிருந்து

முத்திறரயிடவும்

றகவயாப்ெமிடவும் ெசதியளிப்ெறத இ-றகவயாப்ெம் தளம் சநாக்கமாகக்
வகாண்டுள்ளது.

✓ இ-றகவயாப்ெம்

இயங்குதளத்தில்

உள்ள

NeSL-இன்

இ-றகவயாப்ெமிடுதல்

மற்றும் இ-ஸ்டாம்ப்ெிங் அம்சங்களுடன் எந்த சநரத்திலும், எங்கிருந்தும்
ஒப்ெந்தங்களில் றகவயழுத்திட்டு முத்திறரயிட முடியும்.

✓ இது ‘டிெிட்டல் இந்தியா’ெின் முன்முயற்சி ஆகும். ெணிகத்றத சமலும்
எளிதாக்குெதற்கும்,
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காகிதமில்லாத

ஒப்ெந்தங்களுக்கு

044-24339436, 42867555, 9840226187

வெளிப்ெறடயான

மற்றும்

வதளிொன

சுற்றுச்சூழல்

அறமப்றெ

உருொக்குெதற்கும்

றகவயாப்ெம் தளம் அறமக்கப்ெட்டுள்ளது.

➢ தைிழ்நாட்டில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் ைண்ைலம் (ESZ):
✓ திருெள்ளூர்
வமாத்த

மாெட்டத்தில்

ொதுகாப்றெ

உள்ள

உறுதி

புலிகாட்

ெைறெகள்

வசய்ெதற்காக

➢ காவிரி - குண்ைாறு இமணப்புத் திட்ைம்:
✓ காெிரியிலிருந்து

(கட்டறள)

வதற்கு

சரணாலயம்

‘சூழலியல்

மண்டலம்’ (ESZ) என அைிெிக்கப்ெட்டுள்ளது.

வெள்ளாறு

ெறர

இ-

-

உணர்திைன்

முதற்கட்டமாக

கால்ொய் கட்ட நொர்டு (NABARD) உதெிசயாடு ரூ.6,941 சகாடிறய தமிழக
அரசு ஒதுக்கியுள்ளது.

✓ இதன் மூலமாக கரூர், திருச்சி மற்றும் புதுக்சகாட்றட சொன்ை ெைட்சி
ொங்கான மாெட்டங்கள் ெயன்வெறும்.

✓ முதல் கட்டமானது மத்திய அரசின் சதசிய முன்சனாக்கு திட்டத்தின் கீ ழ்
மகாநதி-சகாதாெரி-காெிரி-குண்டாறு இறணப்ெின் ஒரு ெகுதியாகும்.

✓ காெிரி மற்றும் குண்டாறு நதிகறள இறணப்ெது 2014-ஆம் ஆண்டில் கரூர்
மாெட்டத்தில்

மாயனூரில்

காெிரி

முழுெதும்

அறமக்கப்ெட்டதன் மூலம் வதாடங்கியது.

தடுப்ெறண

➢ தைிழ்நாடு புதிய சதாழில் சகாள்மக – 2021:

✓ இந்தப் புதிய வதாழில் வகாள்றகயால் 10 லட்சம் சகாடி புதிய முதலீட்றட

ஈர்க்கவும் இதன் மூலமாக 2025-ற்குள் 20 லட்சம் புதிய செறல ொய்ப்றெ
உருொக்கவும் திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது.

✓ தற்சொறதய

25

சதெதத்திலிருந்து
ீ

துறையில்

15%

ெருடாந்திர

இந்தத்

துறையின்

(2019-20

நிலெரப்ெடி)

ெளர்ச்சி

ெிகிதத்றத

ெங்களிப்றெ

30%-ஆக

உற்ெத்தித்

அறடய

இது

முயல்கிைது மற்றும் 2030-ஆம் ஆண்டில் மாநிலத்தின் வொருளாதாரத்திற்கு
திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது.

அதிகரிக்கத்

✓ வகாள்றககறள வெளியிட்ட ெின்னர், ரூொய் 3,377 சகாடி முதலீடு மற்றும்
7,000-க்கும் சமற்ெட்ட மக்களுக்கு செறலொய்ப்பு ெழங்குெது உள்ளிட்ட
எட்டு திட்டங்கறள முதலறமச்சர் திைந்து றெத்தார்.

✓ மாநிலத்தில் 28,000 சகாடி ரூொய்க்கும் அதிகமான புதிய முதலீடுகளுக்கு
ெழிெகுக்கும்

28

றகவயழுத்திட்டது

✓ ஸ்மார்ட்சொன்கள்,

புரிந்துணர்வு

மின்சார

ஒப்ெந்தங்களில்

ொகனங்கள்,

காற்ைாறல

மாநில

அரசு

ஆற்ைல்

மற்றும்

ொகன ொகங்கள், நகர எரிொயு ெிநிசயாகம் மற்றும் வடக்ஸ்றடல்ஸ்
ஆகியறெ
அடங்கும்.
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இத்திட்டத்தின்

மூலம்

முதலீடுகறளப்

044-24339436, 42867555, 9840226187

வெற்ை

துறைகளுள்

✓ இந்தப்

மற்றும்

புதிய

வகாள்றககள்,

ொதுகாப்பு,

ெளர்ந்து

புதுப்ெிக்கத்தக்க

ெரும்

எரிசக்தி

துறைகளான

உெகரணங்கள்,

ெிண்வெளி
மின்னணு

வொருட்கள் (ESTM), மருத்துெ சாதனங்கள், மின்சார ொகனங்கள், மருந்து
வொருட்கள், வடக்ஸ்றடல் வதாழில்நுட்ெம் மற்றும் உயிரி வதாழில்நுட்ெம்
(ெசயாவடக்னாலெி) சொன்ைெற்ைிற்கு கூடுதல் ஊக்கமளிக்கின்ைன.

✓ முக்கிய

முதலீட்டாளர்களில்

ரூொய்

4,684

சகாடிறய

டாடா

எலக்ட்ரானிக்ஸ்,

முதலீடு

வசய்யும்

மற்றும்

இத்திட்டத்தில்

கிருஷ்ணகிரி

மாெட்டத்தில் அதன் ெிரிெில் 18,000-க்கும் சமற்ெட்டெர்கறள செறலக்கு
அமர்த்தும்.

✓ சமலும்,

றதொனின்

தயாரிப்ெதற்கும்,

வெகாட்ரான்

வசங்கல்ெட்டு

கார்ப்ெசரஷன்

மஹிந்திரா

ஸ்மார்ட்சொன்கள்

சொர்ல்ட்

சிட்டியில்

14,000-

க்கும் சமற்ெட்டெர்களுக்கு செறல ெழங்குெதற்கும் ரூொய் 1,100 சகாடி
முதலீடு வசய்ய முன்வமாழிந்துள்ளது.

✓ இரு நிறுெனங்களும் ஆப்ெிள் தயாரிப்புகறள உருொக்கி, ஃொக்ஸ்கான்
மற்றும் சால்காம்ப்சொடு இறணந்து ஆப்ெிள் தயாரிப்புகள் தயாரிப்ெதில்
தமிழகத்றத புதிய றமயமாக மாற்றும்.

➢ குறு, சிறு, நடுத்தரத் சதாழில் நிறுவைங்கள் சகாள்மக 2021:
✓ இந்தப்

புதிதாக

புதிய

குறு,

வதாழில்

சிறு,

நடுத்தரத்

வதாழில்

வதாடங்குசொருக்கு

நிறுெனங்கள்

தமிழகத்றத

மிகவும்

வகாள்றக
துடிப்ொன

வதாழில் வசய்யும் இடமாக மாற்றுெறத சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.

✓ 2025-ஆம் ஆண்டிற்குள் 2 லட்சம் சகாடி மதிப்புள்ள முதலீடுகறள ஈர்ப்ெது
மற்றும்

20

லட்சம்

நெர்களுக்கு

இதன் சநாக்கமாகும்.

செறலொய்ப்புகறள

உருொக்குெது

✓ தமிழகத்தின் முந்றதய MSME வகாள்றக 2008-இல் வெளியிடப்ெட்டது.
✓ தமிழ்நாடு

சுமார்

23.6

லட்சம்

ெதிவு

வசய்யப்ெட்ட

நிறுெனங்கறளக்

வகாண்டுள்ளது மற்றும் 1.51 சகாடிக்கும் சமற்ெட்ட மக்களுக்கு செறல
ொய்ப்புகறள ெழங்குகிைது.

✓ இந்தக் வகாள்றக சமலும் MSME-களில் இருந்து ஏற்றுமதியின் ெங்றக 25%
ஆக அதிகரிப்ெறத சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.

✓ இந்த இலக்றக அறடெதற்கு, MSME துறையில் ெருங்கால வெளிநாட்டு
முதலீட்டாளர்களுக்கு

சசறெகறள

ெழங்குெதற்காக

எம்.எஸ்.எம்.இ

ெர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு ெணியகத்றத (M-TIPP) 2019-இல் நிறுெியது.

✓ இந்தக்

வகாள்றகயின்

கீ ழ்,

புதிய

நிறுெனங்கள் சுய சான்ைிதழின்
நிறுவுதல்

மற்றும்

அளிக்கப்ெடும்.

எம்.எஸ்.எம்.இ

அடிப்ெறடயில்

வசயல்ெடுெதற்கான

மற்றும்

வதாடக்க

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு

ஒப்புதல்களிலிருந்து

ெிலக்கு

✓ இருப்ெினும், மூன்று ஆண்டு காலம் முடிந்து ஒரு ெருடத்திற்குள் அந்த
அலகுகள் கட்டாயம் ஒப்புதல் வெற்ைிருக்க செண்டும்.
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✓ டான்சிட்சகா
ரூொய்

500

குழுெின்

சதாட்டங்கறள

சகாடி

கார்ெஸ்

ெரிந்துறரகறளத்

சமம்ெடுத்துெதற்கும்

நிதி

உருொக்கப்ெடுகிைது.

வதாடர்ந்து,

ெராமரிப்ெதற்கும்

சி.ெி.ரங்கராென்

சகாெிட்-19-ஆல்

மாநிலத்தின்

வொருளாதார உருொக்கத்தில் ஏற்ெடும் தாக்கத்றத ஆராய்கிைது.

✓ ெளர்ந்து

ெரும்

துறைகளில்

வதாழில்முறனசொருக்கு

முயற்சிகறள

ஆதரொக

ரூொய்

500

துணிகர மூலதன (Venture capital) நிதி உருொக்கப்ெடும்.
➢ சபண்களின்

சுய

உதவிக்குழுக்கள்

தங்கள்

சமற்வகாள்ளும்

சகாடி

தயாரிப்புகமள

கார்ெஸுடன்

ஆன்மலைில்

விற்க உதவும் வமகயில் ‘சசலம் ைதி’ சைாமபல் சசயலிமய தைிழ்நாட்டு
முதல்வர் திறந்து மவத்தார்.
✓ சுய

உதெிக்

குழுக்களால்

தயாரிக்கப்ெட்ட

தயாரிப்புகளின்

அதிக

வதரிவுநிறலறயயும் சிைந்த சந்றதப்ெடுத்தறலயும் இந்த வசயலி உறுதி
வசய்யும்.

✓ வெண்கள்

தயாரிக்கும்

2,000

ெதிசெற்ைப்ெட்டுள்ளது.

➢ நாகப்பட்டிைம்

ைாவட்ைம்

தயாரிப்புகளுடன்

காசவரிப்

படுமகயில்

இந்த

வசயலி

அமையவுள்ள

கச்சா

எண்சணய் சுத்திகரிப்பு நிமலயத்மத பிரதைர் நசரந்திர சைாடி காசணாளி
காட்சி மூலம் திறந்து மவத்தார்.
✓ ராமநாதபுரம்

முதல்

கார்ப்ெசரஷனுக்கு

தூத்துக்குடி

வசாந்தமான

143

ெறர

கி.மீ

உள்ள

நீளமுள்ள

குழாறய சதசத்திற்கு ெிரதமர் அர்ப்ெணித்தார்.

இந்தியன்

ஆயில்

இயற்றக

எரிொயு

➢ தைிழ்நாடு தகவல் ஆமணயத்தில் புதிய ைாநில தகவல் ஆமணயர்கள்

✓ தனசசகரனும், ஸ்ரீதரும் அெர்கள் ெதெிசயற்ை நாளிலிருந்து மூன்று ெருட

காலத்திற்கு அல்லது 65 ெயறத எட்டும் ெறர, இரண்டில் எது முதலில்
ெருகிைசதா அந்தத் சததி ெறர ெதெியில் இருப்ொர்கள்.

➢ 2021- கமலைாைணி விருதுகள்:
✓ கறலமாமணி

சாதறனகறள

ெிருதுகறள

அங்கீ கரிக்க

மாநிலத்தில்

கறல

மற்றும்

உள்ள

கலாச்சார

கறலஞர்களின்

இயக்குநரகத்தின்

ஒரு ெிரிொன தமிழ்நாடு இயல் இறச நடக மன்ைம் ெழங்குகிைது.

✓ தமிழ்நாடு
கறலஞர்

இயல்

சித்ரா

இறச

நாடக

மன்ைத்தின்

ெிஸ்செஸ்ெரனும்

இதன்

இயக்குநர் சதொவும் ெதெி ெகிக்கிைார்கள்.

வசயலாலராக

தறலெராக

நடனக்

திறரப்ெட

✓ மூத்த சினிமா நடிகர்கள் ெி.சசராொ சதெி மற்றும் வசௌக்கார் ொனகி,
ெிரெல ெின்னணி ொடகர்களான ெி.சுஷீலா மற்றும் ெமுனா ராணி மற்றும்
ொரதநாட்டிய கறலஞர்களான அம்ெிகா காசமஷ்ெர் மற்றும் ொர்ெதி ரெி
காந்தசலா ஆகிசயார் 2019 மற்றும் 2020-ஆம் ஆண்டுகளுக்கான புரட்சித்
தறலெி
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ெிருதுகளுக்குத்

➢ சகாதாவரி – காசவரி ஆறு:
✓ ெிெசாய

நிலங்கறளப்

ெிெசாயிகளின்

ொதுகாப்ெதற்கும்,

ொழ்ொதாரத்றதப்

ொதுகாக்கப்ெட்ட

ெிெசாய

மண்டல

காெிரி

வடல்டாெில்

ொதுகாப்ெதற்கும்

சமம்ொட்டுச்

உள்ள

தமிழ்நாடு

சட்டம்

இயற்றுெது

ெரலாற்று சிைப்பு ொய்ந்தது என்று முதல்ெர் கூைினார்.

✓ ஒருங்கிறணந்த கங்கா ொதுகாப்பு ெணியான ‘நமாமி கங்றக’ (தூய்றம
கங்றக) ெரிறசயில் காெிரி மற்றும் அதன் துறண நதிகளுக்கு புத்துயிர்
அளிப்ெதன் முக்கியத்துெத்றத அெர் ெலியுறுத்தினார்.

✓ இது வதாடர்ொக, தமிழ்நாட்டிற்கு ெிறரொக அனுமதி ெழங்கவும், நிதி
உதெிகறள ெழங்கவும் முதல்ெர் சகட்டுக் வகாண்டார்.

➢ காசவரி உப வடிநிலத் திட்ைம்:

✓ காசெரியால் ெயன்வெரும் தஞ்சாவூர், நாகப்ெட்டினம், திருொரூர் மற்றும்
மயிலாடுதுறை மாெட்டங்களும், அதன் 21 துறண நதிகளும் கீ ழ் காெிரி
உெெடிநிலப் ெிரிெில் ெருகின்ைன.

✓ ரூொய் 14,400 சகாடி வசலெிலான காெிரி-குண்டாறு இறணப்புத் திட்டம்

காசெரியில் ெரும் அதிகப்ெடியான தண்ண ீறர கரூர் மாெட்டத்தில் உள்ள
மாயனூர்
நதிக்கும்

அறணயில்
ெின்னர்

வகாண்டுள்ளது.

✓ இத்திட்டத்தில்

இருந்து

குண்டாறு

முதல்

கட்டமாக

வதற்கு

வெள்ளாறு

நதிக்கும்

மாயனூர்

நதிக்கும்,

திருப்புெறத
அறண

றெறக

சநாக்கமாகக்

கட்டறளயிலிருந்து

வதற்கு வெள்ளாறு நதி ெறர 118.45 கி.மீ நீளமுள்ள கால்ொய் 6,491 சகாடி
ரூொய் வசலெில் கட்டப்ெடும்.

✓ இந்தத்

மட்டும்

திட்டம்
342

ெயனளிக்கும்.

கரூர்,

திருச்சி மற்றும்

ஏரிகளுக்கும்

42,170

புதுக்சகாட்றட மாெட்டங்களில்

ஏக்கர்

ெிெசாய

நிலங்களுக்கும்

➢ தைிழக முதல்வர்- கருைந்துமரயில் ரூபாய் 100 சகாடி சசலவில் உமற விந்து
நிமலயம் அமைக்கப்படும் என்று அறிவித்தார்.

✓ உறை ெிந்து நிறலயம் உள்நாட்டு மற்றும் கலப்ெின மாடுகளின் ொல்
உற்ெத்திறயப் வெருக்குெதில் ஈடுெடும்.

✓ கால்நறட ஆராய்ச்சிக்கான சமம்ெட்ட ஒருங்கிறணந்த கல்ெி நிறலயம்
(AIIRLAS)-றய திைந்து றெத்த ெிைகு முதல்ெர் இதறன அைிெித்தார்.

✓ ஆசியாெின் மிகப்வெரிய கால்நறட பூங்கா 1,600 ஏக்கர் ெரப்ெளெில் சசலம்
மாெட்டத்தில்

தறலொசல்

கட்டப்ெட்டுள்ளது.

அருசக

ரூொய்

1,023

சகாடி

வசலெில்

✓ இத்சதாடு கால்நறட மருத்துெக் கல்லூரி மற்றும் தறலொசல் ெருொய்
தாலுகா அலுெலகத்றதயும் முதல்ெர் திைந்து றெத்தார்.
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➢ தைிழ்நாடு நிதிநிமல அறிக்மக விவரங்கள்:
✓ ெட்வெட்

மதிப்ெீடுகளின்ெடி,

ஆகவும்,

மாநிலத்தின்

மாநிலத்தின்

வொருளாதார

என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிைது.

✓ தற்சொது

ரூ.4.85

நிதிப்

ெளர்ச்சி

2.02%

லட்சம்

சகாடியாக

இருக்கும்

17.64%

குறைந்து

ரூ.1,80,700.62

ெற்ைாக்குறை
ஆகவும்

மாநிலக்

ெருொய் ஆண்டில் ரூ.5.7 லட்சம் சகாடியாக உயரும்.

✓ வமாத்த

ெருொய்

என்று கணிக்கப்ெட்டுள்ளது.

இருக்கும்

கடன்

சகாடியாக

4.99%

2021-22

இருக்கும்

✓ நடப்பு ஆண்டில் ெருொய் ெற்ைாக்குறை ரூ.65,944 சகாடியாக இருந்தது,
இது ெரும் ஆண்டில், ரூ.41,417 சகாடியாக இருக்கும்.

✓ வமாத்தம்

ரூ.13,352

சகாடிறய

மாநிலத்தின்

நடெடிக்றககளுக்காக மாநில அரசு வசலெிட்டுள்ளது.

COVID-19

நிொரண

➢ இமைக்கால நிதிநிமல அறிக்மகயின் சிறப்பம்சங்கள் 2021-22:
➢ விரிவாை அம்ைா விபத்து-ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்ைம்:

✓ புரட்சித் தறலெி அம்மா- ெிரிொன விபத்து-ஆயுள் காப்பீட்டு திட்ைத்மத
இறடக்கால

ெரவு

வசலவுத்

சகாட்டுக்குக்

கீ ழ்

வெளியிட்டார்.

✓ ெறுறமக்

ெயனளிக்கும்

ெறகயில்

திட்டத்தின்

ொழும்

எல்.ஐ.சி

55.67

மற்றும்

சொது

லட்சம்

நிதியறமச்சர்

குடும்ெங்களுக்கு

யுறனவடட்

இன்சூரன்ஸ் நிறுெனத்துடன் இறணந்து இது வதாடங்கப்ெடும்.

இந்தியா

✓ தமிழ்நாடு மகளிர் நல சமம்ொட்டு நிறுெனம் ெயனாளிகறள அறடயாளம்
காணும் ெணிறய சமற்வகாள்ளும்.

✓ 18-50 ெயதுறடயெர்களுக்கு ஆயுள் காப்ெீடும், 18-70 ெயதுறடயெர்களுக்கு
ெிெத்துக் காப்ெீடும் ெழங்கப்ெடும்.

➢ நிதிநிமல அறிக்மகயின் நிதி அம்சங்கள்:

✓ ரூொய் 12,110.74 சகாடி ெயிர் கடன் தள்ளுெடி திட்டத்திற்கு அரசாங்கம்
முதன்றமயாக ரூொய் 5,000 சகாடி ஒதுக்கியுள்ளது.

✓ அரசுப்

ெணியாளர்களுக்கான

மருத்துெக்

காப்ெீட்டு

லட்சத்திலிருந்து 5 லட்சமாக இந்த ெட்வெட் உயர்த்தியுள்ளது.

ெரம்றெ

4

➢ சுகாதாரம்:

✓ கிராமப்புை மற்றும் நகர்ப்புைங்களில் உள்ள அம்மா மினி க்ளினிக்களுக்கு
தமிழக அரசு ரூொய் 144 சகாடி ஒதுக்கியுள்ளது.

✓ இந்த

சிைிய

மருத்துெமறனகள்

காறல

9

மணி

முதல்

11

மணி

ெறரயிலும், மாறல 4 மணி முதல் இரவு 7 மணி ெறரயிலும் ஒரு
மருத்துெர்,

வசயல்ெடும்.

✓ 2021-ஆம்
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ஒரு

ஆண்டில்

வசெிலியர்
11

புதிய

அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.

மற்றும்

சுகாதார

மருத்துெக்

044-24339436, 42867555, 9840226187

ெணியாளருடன்

கல்லூரிகறள

அறமக்க

➢ கல்வி:

✓ அறனத்து அரசு உயர்நிறல மற்றும் சமல்நிறலப் ெள்ளிகளில் ஆைாம்
ெகுப்பு முதல் மாணெர்களுக்கு கணினி அைிெியல் ெயிற்றுெிக்கப்ெடும்.

✓ இதுெறர XI மற்றும் XII ெகுப்புகளில் மட்டுசம சி++, றெத்தான், HTML,
ொொ

மற்றும்

வகாண்டு

கணினி

ெருகிைது.
➢ விவசாயம்:
✓ காெிரி,

சிக்கல்

தமிரெரணி

உள்கட்டறமப்புத்
அடுத்த

இரண்டு

தீர்க்கும்

அைிெியல்

மற்றும்

திைன்கள்

ஒரு

ெிை

திட்டங்கறள

ஆண்டுகளில்

தனி

நதிப்

ஆகியெற்றை
ொடமாக

அறெ

1,652

சகாடி

வசலெில்

ெல

நீர்ப்ொசன

சமற்வகாண்டுள்ளதுடன்,

நிறைெறடய

கடுறமயான காலக்வகடுறெ நிர்ணயித்துள்ளது.

✓ ரூொய்

கற்ெிக்கப்ெட்டு

ெடுறககளில்

அரசாங்கம்

றமயமாகக்

அத்திகடவு-அெினாசி

செண்டும்

கால்ொய் திட்டம்

இந்த ஆண்டு டிசம்ெரில் முடிக்கத் திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது.

✓ சமட்டூர்

அறணயின்

வெள்ள

உெரி

நீறர

சரெங்கா

என்று

ஆற்ைின்

ெைண்ட

நீர்நிறலகளுக்குத் திருப்புெது நறடமுறையில் உள்ளது, ெிறரெில் அது
நிறைெறடயும்.

✓ தமிரெரணி,

கருசமனியாறு

மற்றும்

நம்ெியாறு

ஆகிய

ஆறுகறள

இறணக்கும் திட்டம் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் நிறைெறடயும்,
இது

திருவநல்செலி

மற்றும்

தூத்துக்குடி

ெகுதிகளுக்குப் ெயனளிக்கும்.

மாெட்டங்களின்

ெைண்ட

➢ பள்ளிக்கரமண சதுப்பு நில ைறுவடிவமைப்பு:

✓ மாநிலத்தில் எஞ்சியிருக்கும் கறடசி ஈரநிலமான ெள்ளிக்கரறண சதுப்பு
நிலத்தின்

மறுெடிெறமப்புக்காக

ஒதுக்கியுள்ளது.

தமிழக

அரசு

ரூொய்

816.8

சகாடிறய

✓ ெள்ளிக்கரறண சதுப்புநில ொதுகாப்பு ஆறணயம் அறமக்கப்ெட்டு ரூொய்
165.68 சகாடி வசலெில் மறுசீரறமப்பு நடெடிக்றககள் வசயல்ெடுத்தப்ெட்டு
ெருகின்ைன.

➢ தைிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு வயமத 60 ஆண்டுகளாக அதிகரிப்பு:
✓ அரசு

செறலயில்

இருப்சொர்

அல்லது

2021

சம

31

அன்று

ஓய்வு

வெறுசொர் அறனெருசம இந்த அைிெிப்ெின் கீ ழ் ெருொர்கள் என்றும்
முதல்ெர் குைிப்ெிட்டுள்ளார்.

✓ இந்த உத்தரவு மாநில அரசு உதெி வெறும் ெள்ளிகள், அரசு துறைகள்,
சட்ட

மற்றும்

ஊழியர்கள்,

அரசியலறமப்பு

உள்ளாட்சி

வதாழிற்சங்கங்கள்

மற்றும்

அறனெருக்கும் வொருந்தும்.
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அறமப்புகள்,

அறமப்புகள்,

கமிஷன்களில்
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வொதுத்துறை

ொரியங்கள்
உள்ள

நிறுென
மற்றும்

ஊழியர்கள்

➢ td;dpah;fSf;F - 10.5% cs; xJf;fPL
✓ kpfTk;
gpw;gLj;jg;gl;l
tFg;gpdUf;fhd
20
tpOf;fhL
td;dpaFy~j;hpa r%fj;jpw;F 10.5 tpOf;fhL fpilf;Fk;.
✓ td;dpah;>
td;dpafTz;lh;>
mf;dpFy~j;hpah.

fTz;lh;>

gilahr;rp>

xJf;fPl;by;>

gs;sp

kw;Wk;

➢ vspjhd tho;f;if FwpaPL 2020
✓ nrd;id - vspjhd tho;f;if ml;ltiz 2020y; 4tJ ,lj;jpy; cs;sJ.
✓ vspjhd tho;f;if ml;ltiz vd;gJ tho;f;ifj; juj;ijAk;> efh;g;Gw
tsh;r;rpf;fhd gy;NtW Kidg;Gfs; Vw;gLj;jpa jhf;fj;ijAk; kjpg;gL
P
nra;tjw;fhd xU fUtp MFk;.
✓ ‘tho;f;ifj; juk;’ vd;gJ> kypT tpiy tPl;L trjp> J}a;ikahd jz;zPh;>
mbg;gilf; fy;tp> Rfhjhug; ghJfhg;G trjpfs;> ghJfhg;G kw;Wk;
nghOJNghf;F mk;rq;fs; Mfpait fpilg;gijg; nghWj;jJ MFk;.
➢ Nrhoh; fhy fy; ntl;L – rkPgj;jpy; jQ;rht+Uf;F mUfpy; mUz;nkhopj;
Njtd; gl;bf;F mUfpy; xU fpuhk Vhpia J}h;thhpaNghJ fpilf;fg; ngw;wJ.
✓ 11Mk; E}w;whz;by; Ml;rp nra;j Nrho muruhd> ,uz;lhk; ,uh[uh[d;
fy;ntl;L - ,J xU FOitr; Nrh;e;j kf;fs; ,d;ndhU FOTf;F epyj;ij
ed;nfhilahff; nfhLj;jijg; gw;wp Fwpg;gpLfpwJ.
✓ ,e;jf; fy;ntl;L> ,uz;lhk; ,uh[uh[ Nrhodpd; jsgjpfspy; xUtuhd
%Nte;j Ntyd; gw;wpAk; Fwpg;gpLfpwJ.
➢ ,uhkehjGuj;jpy; cs;s cj;jpuf;Nfhrkq;if
✓ rpe;J rkntspg; gs;sj;jhf;fpy; fhzg;gl;lijg; Nghd;w vOj;Jf;fSld;
$ba
ghidfs;,uhkehjGuj;jpy;
cs;s
cj;jpuf;Nfhr
kq;ifapy;
fz;Lgpbf;fg;gl;ld.
✓ Kd;djhf> ,uhkehjGuk; khtl;lj;jpy; fPof;fiuapy; NrJgjp fhyk;
njhlh;ghd jphp#y rpd;dj;Jld; $ba rPdg; ghidfs; fz;Lgpbf;fg;gl;L
Mtzg;gLj;jg;gl;ld.
✓ jw;NghJ. cj;jpuf;Nfhr kq;iff;F mUfpy; khpaGuj;jpy; cs;s xU cs;Sh;
Vhpapy; nkhj;jk;; 20 Gjpa ghidj; Jz;Lfs; fz;Lgpbf;fg;gl;ld.
➢ ,uhkehjGuj;jpy; cs;s cg;g+h; mdy;kpd; epiyak;
✓ njd; kz;ly> Njrpa gRikj; jPh;gg
; hak; - ,uhkehjGuj;jpy; cs;s cg;g+h;
mdy; kpd; epiyaj;jpw;F mDkjpia toq;fpAs;sJ.
14 | Page

044-24339436, 42867555, 9840226187

✓ 1>600 nkfh thl; #g;gh; fphpl;bfy; Miy kw;Wk; /Nghh;N~hh; trjpfis
mikg;gjw;fhd kj;jpa Rw;Wr;#oy; mikr;rfj;jpd; xg;Gjiyj; jkpo;ehL
kpd; cw;gj;jp kw;Wk; kpd; gfph;khdf; fofk; (Tangedco) ngw;wJ.
➢ kf;fsit
–
jkpo;ehl;by;
VO
rhjpfis
NjNte;jpFy
r%fj;jpd;fo
P ; nfhz;L tu Kw;gLk; kNrhjhit epiwNtw;wpaJ.

nts;shsh;

✓ murpayikg;Gr; rl;lk; (jho;j;jg;gl;l tFg;gpdh;) Miz (jpUj;j) kNrhjh>
2021 MdJ> 2021Mk; Mz;bd; murpayikg;G (jho;j;jg;gl;l tFg;gpdh;)
Miz> 1950I jpUj;jpaJ. ,jd;%yk; jkpo;ehl;by; cs;s VO rhjpfis
NjNte;jpuFy nts;shsh; vd;w ngahpd;fPo; xd;whfj; njhFj;Js;sJ.
✓ I.V.v];. mjpfhhp `d;;];uh[; nth;kh jiyikapy; 2019Mk; Mz;L
mikf;fg;gl;l xU FOtpd; ghpe;Jiuia Kd;djhf Vw;Wf; nfhz;l jkpof
muR> VO Jizg; gphpTfis ‘Njnte;jpuFy nts;shsh;’ vd;w nghJthd
ngahpy; kWtifg;gLj;jTk;> mjid ika muRf;F mDg;gTk; KbT
nra;jJ.
➢ tPl;bypUe;Nj thf;fspg;gjw;fhd trjp - ,e;jpa Njh;jy; Mizak;
✓ ,e;j trjp Kjd; Kjyhf nrd;idapy; cs;s %j;j Fbkf;fs; (80
tajpw;F Nkw;gl;lth;fs;) kw;Wk; khw;Wj; jpwdhspfs; vd Rkhh; 7>300
NgUf;F toq;fg;gl;lJ.
➢ kpfTk; mg+h;tkhd 400 Mz;Lfs; goikahd ehaf;fh; fhy fy;ntl;L xd;W>
kJiu khtl;lj;jpy; cs;s mtdpahGuj;jpy; ghg;ghkilapy; fz;nlLf;fg;gl;lJ.
✓ Kjy; fy;ntl;by; 19 thpfs; nghwpf;fg;gl;bUe;jd.
Kjy; %d;W thpfs;
njYq;fpy; vOjg;gl;l gf;jpg; ghlypd; xU gFjpahFk;.
✓ cs;@h; tptrhapfs; jq;fs; tptrha epyq;fSf;F ePh;gg
; hrdk; nra;a
cjTk; tifapy; xU rJg;G epyj;ijf; fl;bajw;fhf kJiu ehaf;fh;
tk;rj;jpd; MwhtJ kd;dh; tPug;gehaf;f mad; vd;gtUf;F fy;ntl;Lfs;
mQ;ryp nrYj;jpd.
➢ thl;];Mg; mbg;gilapyhd ‘rhl;ghl;’ (Chatbot)
✓ khepy nghJ Rfhjhuk; kw;Wk; Neha;j;jLg;G kUe;Jj; Jiw> a+dpnrg;
mikg;Gld; ,ize;J – Nfhtpl; 19 jLg;g+rp gadhsp cjtp mikg;G
(Vaccine Beneficiary Assistance System) vd;gijj; njhlq;fp itj;Js;sd.
➢ Nfhtpl;-19 jLg;g+rp njhlh;ghd nghUj;jkhd kw;Wk; Jy;ypakhd jfty;fis
toq;Ftjw;fhf ,e;j Gjpa rhl;Nghl; cUthf;fg;gl;Ls;sJ.
➢ ‘ku kdpjd;’ (Tree Man)
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✓ jkpo;ehL khepy Nghf;Ftuj;Jf; fofj;jpy; NgUe;J elj;Jeuhfg; gzpGhpAk;
Nahfehjd; vd;gth; gazpfSf;F gazr;rPl;LfSld;; xU kuf;fd;iwAk;
nfhLf;fpwhh;.
✓ ,tUf;F FbauRj; Jizj; jiythplkpUe;J ‘Rw;Wr; #oy; tPuh;’ (Eco
Warrior)> khepy murpd; ‘Rw;Wr; #oy; nray; tPuh;’ cs;spl;l tpUJfs;
toq;fg;gl;Ls;sd.

khepyk;
jkpo; fy;tp$lk; - nly;yp murpd; Gjpa Kaw;rp :
• nly;yp murpd; fiy> fyhr;rhuk;> kw;Wk; nhopfSf;fhd mikr;rfk; jkpo;
fyhr;rhuk; kw;Wk; nkhopiag; gug;Gtjw;fhf Gjpa fy;tp $lj;ij
cUthf;fpAs;sdh;.
• ,e;j fy;tpr; $lj;jpd; Jizj; jiytuhf nly;yp jkpo; rq;fj;jpd;
cWg;gpdUk; Kd;dhs; nly;yp fTd;rpyUkhd uh[hit epakpj;Js;sdh;.
[k;K fh~;kPhpy; njhopy;Jiw Nkk;ghl;Lf;fhd epjpj; jpl;lj;jpw;F kj;jpa muR
xg;Gjy;.
• 2021 epjpahz;by; & 5958 Nfhb ylhf; khepyj;jpw;Fk;> kw;Wk; & 30757
Nfhb KjyPl;L [k;K fh~;khP ;f;Fk; kj;jpa muR epjp xJf;fg;gl;lJ.
fpU~p rQ;rPthdp Ntd;fis fh;ehlf muR mwpKfg;gLj;jpAs;sJ:
• fh;ehlf muR Neubahf Ntshz; epyj;Jf;F nrd;W kz;> ePh; kw;Wk; G+r;rp
flLg;ghl;Lf;F
jPh;T
fhz
40
fpU~p
rQ;rPthdp
Ntd;fis
ghpe;Jiuj;Js;sJ.
• tptrha eyj;Jf;F ,e;j Ntd;fs; %yk; Ma;tfq;fis nfhz;L nrd;W
tptrha njhopy; El;gq;fis mwpKf nra;J tptrhapfspd; Njitfisg;
G+h;j;jp nra;J cWJizahf ,Ug;gNj ,j;jpl;lj;jpd; Nehf;fkhFk;.
thNdbak; cw;gj;jpay; ,e;jpahtpd; gpujhd khepykhf mUzhr;ry gpuNjrk;:
• thNdbak; vd;gJ v/F kw;Wk; il;lhdpaj;ij tYg;gLj;j gad;gLk; cah;
kjpg;Gila cNyhfkhFk;.
• cyfpy; mjpf thNdbak; itg;Gfs; rPdhtpy; ,Uf;fpwJ. mjd; gpd; njd;
Mg;gphpf;fh> u~;ah vd $wg;gLfpwJ.
• mUzhr;ry gpuNjrj;jpy; cs;s ghgk; gNu khtl;lj;jpy; kw;Wk; jkhq;
gFjpfspy; ,Uf;Fk; ghypNa – GNuhl;BNuhNrhkpf; fhh;gNdrpa /igiyl;
ghiwfspy; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sd.
• ,e;j thNdbak; fz;lwpag;gl;l gFjpfspy; ruhrhpahf 0.76% thNdbak;
ngd;lhf;irL jhJfs; cs;sd vd Fwpg;gplg;gLfpwJ.
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• epGzh;fspd;
mwpf;ifg;gb
mUzhr;ry
gpuNjrj;jpy;
fz;lwpag;gl;l
thNdbak; cyfj; juk; tha;e
; ;j jhJfSf;F rkkhf cs;sJ.
850 nkfhthl; ePh; kpd;rf;jp jpl;lj;jpw;F kj;jpa mikr;ruit xg;Gjy;:
• [k;K fh~;khP ; A+dpad; gpuNjrj;jpd; fp~;l;thh; khtl;lj;jpy; nrdhg; Mw;wpd;
kPJ 850 nkfhthl; 'Nul;ly;" ePh; kpd;rf;jp jpl;lj;jpw;F kj;jpa mikr;ruit
xg;Gjy; mspj;Js;sJ.
kfhuh~;buh – rpiw Rw;Wyh jpl;lk;:
• [dthp 26-k; Njjp 2021-k; Mz;L ele;j 72tJ FbauR jpdj;jd;W
kfhuh~;buh Kjy;th; cj;jt; ghyhrhNfg; jhf;fNu rpiw Rw;Wyh vd;Dk;
jpl;lj;ij njhlq;fp itj;jhh;.
• kfhj;kh fhe;jp> gz;bl; [t`h;yhy; NeU> rNuh[pdp ehAL> rh;jhh; ty;ygha;
gNly;> Nyhf; kzah jpyf; kw;Wk; Rgh]; re;jpuNgh]; cs;spl;l gphpl;b];
Ml;rpapd; fPo; ifJ nra;ag;gl;l Rje;jpuh Nghuhspfis rpiwapy; milj;j
150 tUlk; goik tha;e;j Vh;thlh kj;jpa rpiwrhiyapy; ,j;jpl;;lk;
njhlq;fg;gl;lJ.
• tuyhW epGzh;fs;> ghzh;fs; kw;Wk; nghJ kf;fs; ,j;jpl;lj;jpd; %yk;
tuyhw;wpy; ele;j rpiw nry;Yk; epfo;Tfis mwpe;Jnfhs;thh;fs;.
• 1866-k; Mz;by; epWtg;gl;l kfhuh~;buhtpd; kpfg;nghpa rpiwr;rhiyahf
Vh;thlh kj;jpa rpiwr;rhiy cs;sJ. 500 Vf;fh; epyg;gug;gpy; gutpAs;s
,e;j rpiwrhiyapy; 5000 ifjpfs; cs;sd.
fprhd; fy;ahz; jpl;lk; - c.gp. murhq;fk;:
• cj;jpu gpuNjrj;jpy; cs;s midj;J rl;lkd;w njhFjpfSf;F cl;gl;l
tptrhapfspd; tUkhdj;ij ,ul;bg;ghf;F fprhd; fy;ahz; vd;w jpl;lj;ij
mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.
gwit fha;r;ry; itu]; (Vtpad; ,d;/g;Sad;rh):
• [dthp 4-k; Njjp md;W ,khr;ryg; gpuNjrk;> uh[];jhd;> Nfush cs;spl;l
khepyq;fspd; gwit fha;r;ry; gutpAs;sJ vd;W cWjpahdJ.
• ,e;j tif gwit fha;r;ry; H5N8 itu]; vd $wg;gLfpwj. gwit
fha;r;ry; ghjpf;fg;gl;Ls;s ehd;F khepyq;fspy; Nfush khepyj;jpy; jPtpukhf
guTfpwJ. Fsph; fhyq;fspy; ,e;jpahTf;F tUk; ntspehl;Lg; gwitfshy;
gwit fha;r;ry; guTfpwJ.
jkpo;ehl;bd; fh;g;gpzp jha;khh;fSf;F jpl;lk;:
• jkpo;ehl;bd; fh;g;gpzp jha;khh;fSf;fhd epjp cjtp jpl;lk;> ,e;jpahtpd;
rpwg;ghd jpl;lk; vd;W Njrpa Rfhjhu ,af;fk; njhptpj;Js;sJ.
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ghypd G+q;fh – Nfhopf;NfhL:
• gpg;uthp 2021-k; Mz;L ehl;bd; Kjy; 'ghypd G+q;fhit Nfhopf;NfhL
khtl;lj;jpy; Nfush Kjyikr;rh; gpduhap tp[ad; jpwe;J itj;jhh;.
➢ ைின்சார

வாகைங்கமள

ஊக்குவிப்பதற்காக

சைல்லி” திட்ைத்மதத் சதாைங்குகிறது.

சைல்லி

அரசு

“ஸ்விட்ச்

✓ வடல்லி முதல்ெர் அரெிந்த் வகஜ்ரிொல் ெிப்ரெரி 4, 2021 அன்று மின்சார

ொகனங்களின் ெயன்ொட்றட ஊக்குெிக்கும் ெிதமாக ‘ஸ்ெிட்ச் வடல்லி’
ெிரச்சாரத்றத வதாடங்கினார்.

➢ ஹால்டியாவில் நான்கு திட்ைங்கமள பிரதைர் சைாடி சவளியிைவுள்ளார்:
✓ சகடலிட்டிக் ஐசசாட்ொக்சிங் யூனிட்
✓ புதிய LPG முறனயம்

✓ சதாெி-துர்காபூர் றெப்றலன்

✓ ொலத்துடன் கூடிய ெைக்கும் நான்குெழி சாறலத் திட்டம்
➢ முதல் தாய்ப் பால் வங்கி:

✓ இந்தப் புதிய ெசதிறய எர்ணாகுளம் வொது மருத்துெமறனயில் சகரள
சுகாதாரத் துறை அறமச்சர் சக.சக.றசலொ திைந்து றெத்தார்.

➢ ‘ஹர் கர் பாைி, ஹர் கர் சஃபாய்’ திட்ைம்:

✓ ொதுகாப்ொன மற்றும் சொதுமான குடிநீறர ெழங்குெதற்காக ‘ெல் ெீென்
மிஷன்’ 2019 ஆகஸ்ட் 15 அன்று வதாடங்கப்ெட்டது.

✓ இந்தியாெின்

கிராமப்புைங்களில்

2024-ஆம்

ஆண்டளெில்

ெட்டிற்கும்
ீ
குழாய் நீறர ெழங்க இந்தத் திட்டம் முயல்கிைது.

➢ உலகின் ைர நகரங்கள்:
✓ ஆர்ெர்

சட

அைக்கட்றள

மற்றும்

ஐக்கிய

நாடுகள்

ஒவ்வொரு

சறெயின்

மற்றும் செளாண் அறமப்பு இந்த அங்கீ காரத்றத ெழங்கியது.

உணவு

✓ நகர்ப்புை காடுகறள ெளர்த்தல் ெராமரித்தல் மற்றும் அறத உறுதியாகப்
ெின்ெற்றுதல் ஆகியெற்ைிற்காக றஹதராொத் சதர்வு வசய்யப்ெட்டுள்ளது.

✓ இந்த அங்கீ காரத்துடன், அவமரிக்கா, யு.சக, கனடா மற்றும் ஆஸ்திசரலியா
உட்ெட

23

இறணகிைது.

நாடுகறளச்

சசர்ந்த

120

நகரங்களுடன்

றஹதராொத்

✓ 'வொறுப்றெ நிறுவுதல்', 'ெிதிகறள அறமத்தல்', 'உங்களிடம் இருப்ெறத
அைிந்து

வகாள்ளுதல்',

வகாண்டாடுதல்'

வசய்யப்ெடுகிைது.
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'சாதறனகறள

நகரம்

மதிப்ெீடு

➢ நர்ைதா நதியின் சபயரில் நர்ைதபுரம்:
✓ சஹாஷங்காொத்தில்

நறடவெற்ை

நர்மதா

✓ மால்ொெின்

ஆட்சியாளராக

வெயந்தி

நிகழ்ச்சியில்

உறரயாற்றும் சொது முதல்ெர் இந்த அைிெிப்றெ வெளியிட்டார்.
முதல்

இருந்த

சஹாஷாங்

வெயரால் சஹாஷாங்காொத் நகரம் அறழக்கப்ெடுகிைது.

ஷாெின்

✓ நர்மறத நதி இந்தியாென்
ீ
5-ெது வெரிய நதியாகும்.

➢ சித்தார்த் நகரில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு 20 ைன் கலாநைக் அரிசி.

✓ புத்தா அரிசி, இந்தியாெில் ெயிரிடப்ெடும் நறுமண அரிசியின் மிகச்சிைந்த
ெறககளில் ஒன்ைாகும்.

✓ வெௌத்தர்கள் ொழும் நாடுகளில் இதறனப் ெிரெலப்ெடுத்துெதற்காக புத்தப்
ெிக்குகளுக்கு இந்த அரிசி வகாடுக்கப்ெட்டது.

✓ இது

முக்கியமாக

திசயாரியா,

சகாரக்பூர்,

குஷினகர்,

சகாண்டா,

மகாராஜ்கஞ்ச், சித்தார்த் நகர், ொல்ராம்பூர், சான்ட் கெீர் நகர், ெஹ்றரஷ்,
சராெஸ்தி மாெட்டங்களில் ெயிரிடப்ெடுகிைது.

✓ இந்தப்

ெகுதிகள்

புெியியல்

வகாண்டுள்ளன.

ரீதியாக

➢ ‘நம்ை கார்சகா’ சசமவகள்:
✓ கர்நாடகாெின்

109

வசயல்ெடுத்தப்ெடும்.

✓ “நம்ம

கார்சகா

தாலுகாக்களிலும்,
வசயல்ெடும்.

✓ ‘நம்ம

கார்சகா’

வசய்யப்ெட்டது.

செருந்து

சசறெகள்”

நிறலயங்களில்
முதல்

மாநிலங்களுக்கு

என்ை

ஒசர

வெயரில்

கார்சகா

கட்டமாக

இறடசயயான

ஒரு

சொட்டி

காலநிறலறயக்

சசறெகள்

கர்நாடகாெின்
21

றெத்து

88

இடங்களிலும்
இது

சதர்வு

➢ kj;jpag; gpuNjrk; - Rw;Wyhj; Jiwia cah;j;Jtjw;fhf khepyj;jpd; %d;W
Njrpa g+q;fhf;fspy; ,uT Neu r/ghhpfis mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.
✓ me;j 3 g+q;fhf;fs; - ge;jt;fhh; Njrpa g+q;fh> fd;`h Njrpa g+q;fh kw;Wk;
ngQ;r; Njrpa g+q;fh MFk;.
✓ ghh;itahsh;fspd;
ghJfhg;G
Neuq;fspy;jhd; elj;jg;gLk;.

fUjp>

r/ghhpfs;

tof;fkhf

gfy;

✓ ,Ug;gpDk; ,uT Neu rghhpfs;> ,uT Neu tpyq;Ffis mtw;wpd; ,aw;if
tho;tplq;fspy; fhz;gjw;F tha;gG
; Vw;gLj;jpf; nfhLj;Js;sd.
➢ 100 nkfhthl; kpjit #hpa kpd;rf;jpj; jpl;lk;
✓ ,J njYq;fhdh khepyj;jpy; ngj;jg;gs;spf;F mUfhikapy; mikag; ngw;w
Njrpa mdy; kpd; fofj;jpd; uhkFz;lk; mdy; kpd; epiyak; MFk;.
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✓ ,e;j uhkFz;lk; kpjit #hpa kpd;rf;jpj; jpl;lkhdJ> njd; ,e;jpahtpy;
217
nkfh
thl;
kpjit
#hpa
Mw;wy;
nfhz;l
kpd;jpl;lj;ij
mikg;gjw;fhd jpl;lj;jpd; xU gFjpahFk;.
✓ ,Jtiu jpl;lkplg;gl;l kpjit #hpa kpd;rf;jpj; jpl;lq;fspNyNa cyf
mstpy; kpfTk; nghpaJ> kj;jpag; gpuNjrj;jpy; cs;s fe;jth khtl;lj;jpy;
eh;kij Mw;wpy; cs;s Xk;fhNu~;th; mizapy; mikf;fg;gl cs;sJ.
➢ ‘fhyehkf; mhprpj; jpUtpoh’ (Kalanamak Rice Festival)
✓ fhyehkf; mhprp vd;gJ cj;jug; gpuNjrj;jpd; rpy fpof;F khtl;lq;fspy;
‘xU khtl;lk; xU cw;gj;jpg; nghUs;’ vd;w mbg;gilapy; tsh;f;fg;gLk;
mhprpahFk;.
✓ ,e;j ‘fhyehkf;’ mhprp vd;gJ cj;jug; gpuNjrj;jpd; rpj;jhh;j;
khtl;lj;jpd; Gtprhh; FwpaPl;L milahsk; nfhz;l xU mhprp MFk;.

efh;

➢ Nfhth khepyk; 100 tpOf;fhL Foha; jz;zPiu toq;Fk; Kjy; khepyk; MFk;.
✓ [y [Ptd; ,af;fk;> ehl;by; cs;s xt;nthU fpuhkg;gW tPl;bw;Fk;
2024f;Fs; FbePh; Foha; ,izg;G toq;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.
✓ rkPgj;jpy;> jz;zPiur; Nrkpf;f Ntz;bajd; mtrpaj;ij typAWj;Jtjw;fhf
cyf jz;zPh; jpdkhd 22 khh;r; 2021 md;W> gpujkh; mth;fs; ‘kioiag;
gpbg;Nghk;’ (Catch the rain) vd;w xU gpur;rhuj;ijj; njhlq;fp itj;jhh;.
➢ %d;whk; ghypdj;jth;fs; r%f Nkir (Transgender Community Desk)
✓ ,e;jpahtpd; Kjy; ‘%d;whk; ghypdj;jth;fs; r%f Nkir’> irguhghj;
fhty;Jiwj; jiyth; tp.rp. r[;[dhh; mth;fshy;
njYq;fhdhtpd;
Ijuhghj;jpy;
cs;s
ghr;rpngsyp
fhty;
epiyaj;jpy;
njhlq;fp
itf;fg;gl;lJ.
✓

,e;j NkirahdJ. ehl;by; ,t;thW ghypd r%fj;ij cs;slf;fpa fhty;
Kidg;ig Vw;gLj;Jk; Kaw;rpapd; KjyhtJ MFk;.

✓

,J %d;whk; ghypd r%fj;jth;fSf;fhd cyfpd; Kjy; cjtp Nkir
MFk;.
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Njrpa epfo;Tfs;
,e;jpa tk;rhtspiar; Nrh;ej
;
tpUe;jpduhf gq;Nfw;ghh;:

Rhpehk;

mjpgh;

FbauR

jpd

tpohtpy;

rpwg;G

• ehL KOtJk; [dthp khjk; 26-k; Njjp 2021 Mz;bd; FbauR jpd
mzptFg;gpy; ,e;jpa tk;rhtspia Nrh;e;j Rhpehk; ehl;bd; mjpgh;
re;jpufhngh;rhj; re;Njhfp rpwg;G tpUe;jpduhf gq;Nfw;ghh;.
xw;Wik rpiyf;F jilaw;w Nghf;Ftuj;J
uapy;fis gpujkh; Nkhb njhlq;fp itj;fpwhh;:

,izg;ig

toq;Ftjw;fhf

8

• F[uhj;jpy; mike;Js;s xw;Wik rpiyf;F vspjhd jilaw;w Nghf;Ftuj;J
,izg;G
trjpia
toq;Ftjw;fhf
ehl;bd;
gy
gFjpfspypUe;J
nfthbahTf;F 8 Gjpa uapy;fis gpujkh; Nkhb njhlq;fp itf;fpwhh;.
• gRik rhd;wpjo; ngw;w ehl;bd; Kjy; uapy; epiyak; F[uhj;jpy; cs;s
nfthbah uapy; epiyak; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.
SAKSHAM – (rhÑk;)
• gRikahd kw;Wk; J}a;ikahd vhprf;jp Fwpj;j tpopg;Gzh;it kf;fsplk;
cUthf;Fk; Nehf;fpy; rhÑk; – (SAKSHAM) vd;Dk; gpur;rhuj;ij kj;jpa
ngl;Nuhypak; kw;Wk; ,aw;f;if vhpthA mikr;rfk; njhlq;fpAs;sJ.
➢

ehl;bd; Kjy; jhdpaq;fp (xl;Leh; ,y;yh) nkl;Nuh uapiy gpujkh; Nkhb
by;ypapy; njhlq;fpitj;jhh;

mtrufhy gad;ghl;bw;F mDkjp (EUS):
• [dthp 1-k; Njjp 2021-k; Mz;L md;W m];l;uh n[dpfh kw;Wk;
Mf;];Nghh;L
gy;fiyf;fofj;jpypUe;J
njhopy;El;g
ghpkhw;wk;
%yk;
jahhpf;fg;gl;l rPuk; epWtdj;jpd; "Nfhtp~Py;L" vd;w jLg;G+rpf;F ,e;jpa
kUe;Jfs; fl;Lg;ghl;L Mizak; (DCGI) (mtru fhy gad;ghl;bw;F
mDkjp mspj;Js;sJ.
Nfhthf;rpd; (Covaxin):
• ,e;jpahtpy; jahhpf;fg;gl;L mtrufhy gad;ghl;bw;F mDkjp ngw;w jLg;G+rp
Nfhthf;rpd; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.
• Nfhtp~Py;L kw;Wk; Nfhthf;rpd; jLg;G+rpfSf;F SEC vd;W Jiw rhh;e;j
epGzh;fs; mtru fhy gad;ghl;bw;F mDkjp mspj;Js;sd.
• ghuj; gNahnlf; kw;Wk; ,e;jpah kUj;Jt Muha;r;rp epWtdk; ,ize;J
jahhpj;j Nfhthf;rpd; jLg;G+rp jw;NghJ 3-k; fl;l kUj;Jt Nrhjid ele;J
tUfpwJ> ,jw;F xOq;FKiw xg;Gjy; ngw;wTld; Nfhthf;rpd; jLg;G+rp
vd;gJ ,e;jpahtpd; Kjy; cs;ehl;L jahhpg;G jLg;G+rp MFk;.
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• Nfhtp~Py;L Nghy Nfhthf;rpd; jLg;G+rp ,uz;L Ngh]; kUe;J vd;gjhFk;>
,j;jLg;G+rpia 2 Kjy; 8 bfphp nry;rpa]; ntg;g epiyapy; Nkpj;J
itf;fyhk;.
ghujpa eph;Nj~f; jputpah:
• Njrpa mZfhy msT kw;Wk; ghujpa eph;Nf~f; jputpah Mfpatw;iw
gpujkh; eNue;jpu Nkhb mth;fs; ehl;Lf;F mh;gg
; zpj;jhh;.
• Njrpa Rw;Wr;#oy; jueph;za
mth;fs; mbf;fy; ehl;bdhh;.

Ma;Tf;fhd

jpl;lj;jpw;F

gpujkh;

Nkhb

• rh;tNjr juj;Jf;F ,izahd ju cj;juthjj;ij toq;Ftjw;fhd
Ma;tfq;fspd; ghpNrhjid kw;Wk; Nkk;ghl;Lf;F ghujpa eph;Nj~f; jputpah
Mjutspf;Fk;.
I vd;v]; fpy;jhd;:
• kp~d; rhfh; %d;whk; jpl;lj;jpd; fPo; Ivd;v]; fpy;jhd; fg;gy; fk;Nghbah
ehl;bd;
rp`dTf;tpy;Ny
JiwKfj;ij
nrd;wile;jJ.
me;ehl;by;
nts;sj;jhy; ghjpf;fg;gl;l kf;fSf;F kdpjgpkhd kw;Wk; Nghplh; kPl;G
cjtpahf 15 ld; czTg; nghUl;fs; toq;fg;gLk;
gputhrp up~;lh ,izajsk;:
• cyfpy; cs;s 3 Nfhb ,e;jpa tk;rhtspia Nrh;e;j kf;fis
,izg;gjw;F gputhrp up~;lh ,izajsg; kw;Wk; nraypia kj;jpa muR
njhlq;fpitj;Js;sJ.
,e;jpahtpd; 8-tJ mjpf ntg;g Mz;L:
• 1901 k; Mz;by; ,Ue;J vLf;fg;gl;l fzf;Fg;gb 2020-k; Mz;L ,e;jpahtpd;
8-tJ mjpf ntg;g Mz;L vd;W ,e;jpa thdpiyj; Jiw njhptpj;Js;sJ.
• 2020k; Mz;L ehl;bd; kiog; nghopT> ePz;l fhy ruhrhp mbg;gilapy; (1961
– 2010) 109 rjtPjk; ,JTk; ,ay;ig tpl mjpfk;.
mz;lhh;bfhtpw;fhd 40-tJ mwptpay; gazk;:
• Kjd; Kjypy; ,e;jpah jdJ mz;lhh;bf; Muha;r;rpfis 1981 Mk; Mz;by;
njhlq;fpaJ.
• jl;rpz fq;Nfhj;hp vd;w epue;ju Muha;r;rp jsj;ij 1983-k; Mz;by; kw;Wk;
ghujp epue;j Muha;r;rp jsj;ij 2015-k; Mz;by; ,e;jpah mz;lhh;bf;fhtpy;
fl;bAs;sJ. ekJ ehl;bd; 120 kpy;ypad; goq;fhy tuyhw;wpd; ntspaPLfs;
kw;Wk; Mjhuq;fis Nrfhpf;f ,e;j Ma;T jsq;fs; cs;sd.
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nfhr;rp – kq;f@U ,aw;if vhpthA Foha;:
• 450 fpNyh kPl;lh; nfhr;rp – kq;f@U> GAIL – d; ,aw;if vhpthA
jpl;lj;jpw;F gpujkh; eNue;jpu Nkhb njhlq;fp itj;jhh;.
• xNu Njrk; xNu vhpthAj; njhFg;G (One nation one Gas Grid)
vw;gLj;Jtjpy; ,;e;j 3000 Nfhb kjpg;Gs;s jpl;lk; Kf;fpa gq;F tfpf;Fk;.
• nfhr;rpapy; fg;gy;fspy; ,wf;Fkjp nra;gg
; Lk; vhpthAit toq;Ftjw;fhf
fh;ehlfh (70 km)> jkpo;ehL (310 km)> Nfush (310 km) Mfpa topfspy;
epWtg;glTs;s 938 km KKMBPL (nfhr;rp - $l;l ehL – ngq;f@U –
kq;f@h;) Foha; jpl;lj;jpd; xU mq;fkhFk;.
Mrpa ePh; gwit fzf;nfLg;G – 2020
• gk;gha; ,aw;if tuyhw;Wr; rq;fj;jpd; (BNHS) epGzh;fs; [dthp 5-k; Njjp
Me;jpu gpuNjr khepyj;jpy; ,uz;L ehs; epfo;thd Mrpa ePh;gg
; wit
fzf;nfLg;G – 2020 njhlq;fpaJ.
• Nfhhpq;fh tdtpyq;F ruzhyak;> nfhy;NyU Vhp> fpU~;zh tdtpyq;F
ruzhyak; Nghd;w 12 ,lq;fspy; ,e;j fznfLg;G eilngWk;.
• G+l;lhd;> kw;Wk; khyj;jPT Nghd;w mz;il ehLfSf;F rpwg;G tpkhdk; %yk;
jLg;G+rpfis ,e;jpah ghprhf toq;fpAs;sJ.
• "mz;il ehL Kjypy;" vd;w murpd; nfhs;ifg;gb fg;gy;fspy; Covid – 19
jLg;G+rpfis Vw;Wkjp nra;tjd; %yk; njw;F Mrpahtpy; jLg;G+rpfis
tpepNahfk; nra;Ak; Kjy; ehlhf ,e;jpah jpfo;fpwJ. Kd;djhf rPdh
thf;FWjpaspj;jJ> Mdhy; toq;fgltpy;iy.
gpuGj;j ghujh:
• uhkfpU~;z ,af;fj;jpd; khjhe;jpu rQ;rpifahd gpuge;j ghujh-tpd; 125-Mk;
Mz;L tpohtpy; gpujkh; Nkhb ciuahw;wpdhh;.
• 1896-Mk; Mz;L Rthkp tpNtfhde;jhpd; mwpTWj;jy;gb uh[huhk; Iah;>
eurpk;k
Mr;rhpah>
kw;Wk;
rhk~;thuh
Iah;
Mfpa
mth;fshy;
njhlq;fg;gl;lJ.
• ,e;jpahtpd; gz;ila Md;kf
P Qhdk; Fwpj;j nra;jpfis gug;Gtjw;fhd
Kf;fpa Clfkhf 'gpuGj;j ghujh" jpfo;fpwJ.
➢ தகுதியற்ற, ைாசுபடுத்தும் வாகைங்கமள சவளிசயற்றுவதற்காக வாகை
அழிப்புக் சகாள்மக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது.
✓ இந்தக்

ெிப்ரெரி

வகாள்றகறய
1,

அைிெித்தார்.
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நிர்மலா

ெட்வெட்

சீதாராமன்
உறரயில்

✓ மத்திய சாறல சொக்குெரத்து மற்றும் வநடுஞ்சாறலத் துறை அறமச்சர்
நிதின்

கட்கரி

2021

அைிமுகப்ெடுத்தினார்.

மார்ச்

18

அன்று

மக்களறெயில்

வகாள்றகறய

➢ சசளரி சசௌரா நூற்றாண்டு விழாமவ பிரதைர் சைாடி திறந்து மவத்தார்.

✓ வசளரி வசௌரா ெிப்ரெரி 4, 1922 அன்று ெிரிட்டிஷ் இந்தியாெின் சகாரக்பூர்
மாெட்டத்தில் உள்ள வசளரி வசௌராெில் நறடவெற்ைது.

✓ மகாத்மா காந்தி தறலறமயிலான ஒத்துறழயாறம இயக்கம் அப்சொது
நடந்து வகாண்டிருந்தது.

✓ வசளரி

வசௌரா

நூற்ைாண்டு

வகாண்டாட்டங்களின்

வதாடக்கத்றதக்

குைிக்கும் ெறகயில் ஒரு அஞ்சல் தறலறய ெிரதமர் வெளியிட்டார்.

➢ இந்தியாவின் முதல் புவிசவப்ப ைின் உற்பத்தி திட்ைம்:

✓ இது கிழக்கு லடாக்கின் புகா கிராமத்தில் அறமக்கப்ெடும்.

➢ இந்தியா - ஒரு லட்சம் சகாவிட் தடுப்பூசிகமள ஓைனுக்கு அனுப்புகிறது.
➢ 15-வது

நிதி

ஆமணயத்தின்

பரிந்துமரயின்

படி,

வரி

வரிசூலில்

41%

ைாநிலங்களுைன் பகிர்ந்து சகாள்வதாக பிப்ரவரி 1-ஆம் சததி, ைத்திய
அரசு அறிவித்தது.

➢ இந்தியாவின் முதல் சி.என்.ெி டிராக்ைர்:

✓ மத்திய அறமச்சர் நிதின் கட்கரி ெிப்ரெரி 12, 2021 அன்று நாட்டின் முதல்

சி.என்.ெி டிராக்டறர அைிமுகப்ெடுத்தினார், ஓராண்டிற்கு இது சுமார் ஒரு
லட்சம் ரூொய் எரிொயுறெ மிச்சப்ெடுத்தும்.

➢ இந்தியாவின் முதல் உறுப்பு இழந்சதாருக்காை சிறப்பு ைருத்துவைமைமய
PGIMER சண்டிகரில் சதாைங்கப்பட்டுள்ளது.
✓ இந்த

மருத்துெமறனறய

ெகத் ராம் திைந்து றெத்தார்.

ெிெிஐஎம்இஆர்-இன்

இயக்குநர்

செராசிரியர்

✓ குைிப்ெிடத்தக்க ஒருங்கிறணப்புடன் ெல்செறு சசறெகறள ெழங்குெதன்
மூலம் றக-கால் இழந்த சநாயாளியின்
மருத்துெமறன அறமக்கப்ெட்டுள்ளது.

✓ இந்த

முன்முயற்சியின்

சாதாரண

கீ ழ்,

வசயல்ொடுகள்

அளிக்கப்ெடும்.

றக

–கால்

வகாண்ட

ெராமரிப்றெ

இழந்சதாறர

மனிதனாக

➢ லிட்டில் அந்தைான் நிமலயாை வளர்ச்சி

சமம்ெடுத்த இந்த
கெனித்து,

மாை

✓ அந்தமான் மற்றும் நிசகாொர் தீவுக் குழுெில் 680 சதுர கி.மீ
தீொக லிட்டில் அந்தமான் உள்ளது.
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ஒரு

சிகிச்றச

வகாண்ட

✓ அந்தமான் மற்றும் நிக்சகாொர் தீவுகள் "கடல் மற்றும் வதாழில் வதாடக்க
றமயமாக" அெிெிருத்தி வசய்யப்ெடும் என்று 2020-ஆம் ஆண்டில் ெிரதமர்
நசரந்திர சமாடி அைிெித்தார்.

➢ சைகா முதலீட்டு ெவுளி பூங்காக்கள் (ைித்ரா) திட்ைம்:
✓ நிதியறமச்சர்
காட்சியின்

நிர்மலா

சொது

சீதாராமன்

“வமகா

-

மத்திய

முதலீட்டு

திட்டத்றத முன்வமாழிந்தார்.

ெட்வெட்

ெவுளி

2021

பூங்காக்கள்

ெிளக்கக்
(மித்ரா)

➢ கர்நாைகாவின் ைண்டியா ைாவட்ைத்தில் 1600 ைன் லித்தியம் படிைங்கள்:

✓ இந்தியாெின் முதல் லித்தியம் ஆறல 2021-ஆம் ஆண்டில் குெராத்தில்
அறமக்கப்ெட்டது.

✓ மணிகரன் ெெர் லிமிவடட்டின் ரூ.1000 சகாடி முதலீட்டு உதெியுடன் இது
நிறுெப்ெட்டது.

✓ இந்த

ஆறல

வொருட்கறள

லித்தியம்

உற்ெத்தி

தாதுறெக்

வசய்ெசதாடு

வகாண்டு

செட்டரிகளின் றமயமாக மாற்றும்.
➢

“PMSVANidhi”

அடிப்ெறட

குெராத்றத

லித்தியம்

செட்டரி
அயன்

எை அமழக்கப்படும் சைாமபல் சசயலி:

✓ ெட்டுெசதி
ீ
மற்றும் நகர்ப்புை ெிெகாரங்கள் அறமச்சகம் (MoHUA) மற்றும்
வொமாசடா - சமீ ெத்தில் ெிரதமர் வதருசொர ெியாொரிகளின் ஆத்மநிொர்
நிதித்

திட்டத்தின்

றகவயழுத்திட்டன.

(PM

SVANidhi)

கீ ழ்

புரிந்துணர்வு

ஒப்ெந்தத்தில்

✓ புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தின் கீ ழ், வதருசொர உணவு ெிற்ெறனயாளர்கறள

வொமாசடாெின் உணவு வதாழில்நுட்ெ சமறடயில் வகாண்டு ெர முடிவு

வசய்யப்ெட்டது, இதனால் அெர்களின் ‘ஆன்றலன்’ இருப்பு மற்றும் ெணிக
ொய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
➢ நந்தா சதவி பைிப்பாமற:
✓ நந்தா

சதெி

சுற்றுச்சூழல்

ெனிப்ொறையின்

உணர்திைன்

ஒரு

வகாண்ட

ெகுதி

-

கர்ொல்

உத்தரகண்ட்

மாநிலத்தின்

இமயமறலப்

ெகுதியில்

சாசமாலி மாெட்டத்தின் தசொென் ெகுதியில் உள்ள வரய்னி கிராமத்திற்கு
அருசக உறடந்தது.

✓ 2013 உத்தரகண்ட் திடீர் வெருவெள்ளத்தின் சொது, சொஷிமாத்தில் மிக
உயர்ந்த நிறல 1,385.54 மீ ட்டர்.

➢ இந்தியாவின் முதல் புவிசவப்ப ைின் திட்ைம்:
✓ இது

வதாடர்ொக,

ஓ.என்.ெி.சி

எரிசக்தி,

எல்.ஏ.எச்.டி.சி,

சல

மற்றும்

யுனியன் ெிரசதசம் லடாக்கின் மின் துறை ஆகியெற்றுக்கு இறடசய ஒரு
முத்தரப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் றகவயழுத்தானது.
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➢ உலகின் பழமையாை விலங்கின் புமதபடிவம்:
✓ ெீம்செட்கா ொறை ொழிடங்கள்

ொலிசயாலித்திக் மற்றும் மீ சசாலித்திக்

கால ஓெியங்களுக்கான உலகப் ொரம்ெரிய றமயமாகும்.

✓ இந்தக்

கண்டுெிடிப்பு

இந்தியாெில்

டிக்கின்சசானியாெின்

புறதெடிெமாக

முதலாெதாக

இருக்கலாம்.

கண்டுெிடிக்கப்ெட்ட
இது

பூமியின்

‘ெழறமயான ெிலங்கு’ - 570 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்றதயது.
➢ சப ெல் சர்சவக்சன்:

✓ இதன் முதற்கட்ட கணக்வகடுப்பு ஆக்ரா, ெத்லாப்பூர், புெசனஸ்ெர், சுரு,
வகாச்சி, மதுறர, ொட்டியாலா, சராஹ்தக், சூரத் மற்றும் தும்கூர் ஆகிய 10
நகரங்கறள உள்ளடக்கும்.

✓ இந்த

ஆய்ெில்,

நீர்நிறலகள்

குடிநீர்,

மற்றும்

கழிவு

நகரத்தில்

நீர்

சமலாண்றம,

உள்ள

குைித்த தகெல்கள் சசகரிக்கப்ெடும்.

✓ ஐ.நா-ெின்

அறமதி

காக்கும்

மூன்று

ெறடகளுக்கு

தடுப்பூசிகறள ெரிசாக அைிெித்தது இந்தியா:

✓ COVAX

என்ெது

உலகளெில்

தடுப்பூசிகறள

2

ெருொய்

நீர்நிறலகளின்

லட்சம்

சடாஸ்

உருொக்க,

ொங்க

ெழங்குெதற்கான ஒரு உலகளாெிய முயற்சி ஆகும்.

➢ இ- சவாைி:
✓ 20

லட்சத்துக்கும்

சமற்ெட்ட

குடிமக்களுக்கு

அல்லாத

ஆன்றலன்

நிறல

சகாெிட்
மற்றும்

நகராட்சி

சசறெகறள ெழங்கும் சநாக்கில் இ-சொனி திட்டம் வதாடங்கப்ெட்டது.

➢ ைகாபாஹு-பிரம்ைபுத்ரா திட்ைம்:
✓ சநமதிகாட்

&

மெூலி,

துப்ரி-ஹட்சிங்கிமரி,

ெடக்கு

மற்றும்

வதற்கு

வகௌஹாத்தி ஆகியெற்ைிற்கு இறடயிலான சரா-ொக்ஸ் கப்ெல் சசறெ
வதாடங்கப்ெட்டது.

✓ இந்த முயற்சியில் சொகிசகாொெில் உள்ள உள்நாட்டு நீர் சொக்குெரத்து
முறனயத்தின் வதாடக்கமும் அடங்கும்.

➢ (SWAMIH) நிதி:

✓ SWAMIH என்ெது மலிவு மற்றும் நடுத்தர ெருமான ெட்டுெசதிக்கான
ீ
சிைப்பு
சாளரம் என்று அறழக்கப்ெடும்.

✓ SWAMIH நிதி என்ெது 250 ெில்லியன் ரூொய் கார்ெஸ் ஆகும், இது ொதியில்
முடக்கப்ெட்ட

ெட்டுத்
ீ

அறமக்கப்ெட்டது.

திட்டங்கறள

➢ சதசிய நகர்ப்புற டிெிட்ைல் திட்ைம் (NUDM):
✓ நாட்டின்

ெல்செறு

நகரங்களுக்கு

உருொக்குெசத இதன் சநாக்கம்.
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அரசாங்கத்தால்

உள்கட்டறமப்றெ

✓ இந்த நிகழ்ெின் சொது இந்தியா நகர்ப்புை தரவு ெரிமாற்ை அறமப்பு (IUDX),

ஸ்மார்ட்சகாட், ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் 2.0 ெறலத்தளம், புெிசார் சமலாண்றம
தகெல்

அறமப்பு

(GMIS)

உள்ளிட்ட

முயற்சிகளும் வதாடங்கப்ெட்டன.
✓ ஸ்மார்ட்

சிட்டிஸ்

திட்டம்

மற்றும்

அறமச்சகத்தின்

வெங்களூரு

ெல

இந்திய

டிெிட்டல்

அைிெியல்

நிறுெனம் (ஐ.ஐ.எஸ்.சி) ஆகியெற்றுடன் இறணந்து ஐ.யு.டி.எக்ஸ் (IUDX)
உருொக்கப்ெட்டுள்ளது.

➢ 2020-21 பயிர் ஆண்டில் இந்தியாவின் உணவு தாைிய உற்பத்தி - சுைார் 303
ைில்லியன் ைன் (எம்டி) இதுவமர இல்லாத புதிய சாதமைமயயும் சதாடும்
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
➢ ஆசிய

உள்கட்ைமைப்பு

உைன்படிக்மக:
✓ அசாம்

மின்சக்தி

முதலீட்டு

ெரிமாற்ை

வங்கி

(AIIB)

திட்டத்திற்காக

உைன்
ஆசிய

ைத்திய

அரசு

உள்கட்டறமப்பு

முதலீட்டு ெங்கியுடன் (AIIB) 304 மில்லியன் டாலர் சலான் ஒப்ெந்தத்தில்
மத்திய அரசு றகவயழுத்திட்டுள்ளது.

➢ nfhthf;rpd;> ,e;jpahtpd; KjyhtJ cs;ehl;bNyNa jahhpf;fg;gl;l nfhNuhzh
itu]; jLg;g+rp.
✓ Vw;fdNt> nfhNuhzhthy; ghjpf;fg;glhj xUtUf;F> ,uz;lhtJ jtizj;
jLg;g+rp nrYj;jpa gpwF nfhNuhzhitj; jLg;gjpy; 81 tpOf;fhL jpwd;
fz;lwpag;gl;lJ.
✓ Nfhthf;rpd; ,e;jpa kUj;Jt Muha;r;rpf; fTd;rpy; cjtpAld; (ICMR) ghuj;
gNahnlf; epWtdj;jhy; jahhpf;fg;gLfpwJ.
➢ rd;rhj; b.tp (Sansad TV)
✓ ,e;jpa ehlhSkd;wk; - Nyhf;rgh btp kw;Wk; uh[;argh btp Mfpa
jd;Dila ,uz;L njhiyf;fhl;rp rhdy;fis xUq;fpizj;J ‘rd;rhj; btp’
vd;w ngahpy; xNu Gjpa njhiyf;fhl;rp rhdyhf cUthf;fpAs;sJ.
✓ ,e;jj; njhiyf;fhl;rp rhdy;> mit eltbf;iffis Neubahf njhlh;e;J
xypgug;G nra;fpwJ. ,e;jr; Nrdy; ,e;jp kw;Wk; Mq;fpy nkhopfspy; nra;jp
kw;Wk; elg;G epfo;Tfis xspgug;G nra;fpwJ.
➢ kioiag; gpbg;Nghk;: ‘[y; rf;jp mgpahd;’
✓ Njrpa jz;zPh; ,af;fk; - ‘kioiag; gpbg;Nghk;’ vd;w xU gpur;rhuj;ij gy
khepyq;fspy; rkPgj;jpy; njhlq;fp itj;Js;sJ.
✓ ,e;jg; gpur;rhuj;jpw;fhd thrfk; ‘kio tpOk; ,lj;jpNyNa> mijg;
gpbf;fTk;> mJ tpOk;NghjpNyNa gpbf;fTk;’
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✓ ikaf;
fUj;J
–
kio
tpOk;NghjpNyNa gpbf;fTk;.

tpOk;

,lj;jpNyNa

gpbf;fTk;>

mJ

➢ ,aq;Fk; ,uapy; thndhyp njhlh;G (Mobile Train Radio Communication)
mikg;G
✓ ,e;jpa ,uapy;Ntapd; Nkw;fj;jpa
,uapy;Nt kz;lyk; - typikahd
jfty; njhlh;G %ykhf ,uapy; tpgj;Jfisj; jLg;gjw;fhf ,aq;Fk;
,uapy;
thndhyp
njhlh;G
mikg;G
vd;w
xU
mikg;ig
mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.
✓ ,e;jpahtpy; Kjy; Kiwahf ,e;j mikg;G mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.
✓ gUtkiof; fhyq;fspy;> ,af;fg;gLk; ,uapy;fs;
epfo;Neuj;jpy; mspg;gjw;F ,J cjtp nra;Ak;.

gw;wpa

jfty;fis

➢ foptpypUe;J nry;tk; (Waste to Wealth) ,af;fk;– 2021
✓ nghUl;fis kWRow;rp nra;tjw;Fk;> mtw;wpypUe;J kjpg;igg; ngWtjw;Fk;
kw;Wk;
Mw;wiy
cUthf;Ftjw;Fk;>
fopTfis
Rj;jpfhpg;gjw;fhd
njhopy;El;gq;fis milahsk; fhzTk;> mgptpUj;jp nra;tjw;fhfTk;>
gad;gLj;Jk; Nehf;fpy; ‘foptpypUe;J nry;tk;’ vd;w ,af;fk; njhlq;fp
itf;fg;gl;lJ.
✓ gpujkhpd; ‘mwptpay;> njhopy;El;gk; kw;Wk; GJik MNyhridf; FOtpd;’
(Science, Technology and Innovation Advisory Council) xd;gJ Njrpag;
gzpfspy; ,e;jg; gzp xd;whFk;.
✓ rkPgj;jpy;> nly;ypapd; ,e;jpa njhopy;El;g epWtdk;> g+[;[pa ckpo;T
njhopy;El;gj;ij cUthf;fpAs;sJ.
,J kpd; fopTfis nry;tkhf
eph;tfpj;J kWRow;rp nra;Ak;.
➢ mwptpay; kw;Wk; njhopy;Jiw Muha;r;rpf; fTd;rpy; kyh;tsh;g;G ,af;fk;
✓ ,e;j ,af;fkhdJ> fpshbNahy];> fhh;Nd~d;> fd;dh. NkhpNfhy;L> Nuh];
Nghd;w Njdp tsh;gg
; pw;fhd tzpf gaph;fspy; ftdk; nrYj;Jk;.
✓ ,e;jpahtpy; gd;Kf Ntshz; fhyepiyfs; epytp te;jNghjpYk;> jw;NghJ.
cyfshtpa kyh; tsh;gG
;
re;ijapy; ntWk; 0.6 tpOf;fhL msTf;F
kl;LNk cw;gj;jp nra;fpwJ.
➢ ikj;hp NrJ (Maitri Setu)
✓ khh;r; 9> 2021 md;W tPbNah fhd;gud;rpq; %yk; ,e;jpahtpw;Fk;
gq;fshNj~{f;Fk; ,ilapy; ‘ikj;hp NrJ’ njhlq;fp itf;fg;gl;lJ.
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✓ ,e;jpa
khepykhfpa
jphpGuhtpy;
,e;jpa
vy;iyf;Fk;
kw;Wk;
tq;fhsNjrj;Jf;F ,ilapy;> ghAk; /ngdp ejpapy; fl;lg;gl;l ghyk;jhd;
\ikj;hp NrJ’ MFk;.
✓ ,e;j ghyk; nray;glj; njhlq;fpa gpwF> tq;fhsNjrj;jpd;
Jiwj;jpw;fhd
mZfYld;>
jphpGuh
khepykhdJ>
tl
gpuhe;jpaj;jpd; EioT thapy; Mf khWk;.

rpl;lfhq;
fpof;Fg;

➢ mk;hpj; kNfhj;rt; (Amrit Mahotsav) - ,e;jpa Rje;jpuj;jpd; 75Mk; Mz;ilf;
Fwpf;Fk; tifapy; njhlq;fp itf;fg;gl cs;sJ.
✓ ,e;jj; jpUtpohthdJ> ehL KOtjpYk; cs;s 75 ,lq;fspy; 75 thuj;jpw;F
Vw;ghL nra;ag;gLk;.
➢ kf;fsitapy; thfdq;fspd; vz;zpf;ifia Fiwg;gjw;fhd nfhs;if
✓ 20 Mz;LfSf;Fk; Nkw;gl;l thfdq;fs; jhdpaq;fp jFjpr; Nrhjidapy;
Njhy;tpAw;why; my;yJ> mtw;wpd; gjpTr;rhd;W GJg;gpf;fg;glhtpl;lhy;>
mj;jifa jdpegh; thfdq;fs; 2024 [{d; 1 Kjy; gjpT nra;ag;glhJ.
✓ ehL KOtJk; gioa khRgLj;Jk; thfdq;fis njhopy;El;g hPjpahf
Nkk;gl;l kw;Wk; gRikahd thfdq;fSld; khw;Wtjw;fhd muR jpl;lj;jpd;
xU gFjpahfNt ,e;j Kaw;rpfs; cs;sd. ,NjNghy;> 15 Mz;LfSf;Fk;
Nkw;gl;l tzpf thfdq;fs; Vg;uy; 1> 2023 Kjy; gjpT nra;ag;glkhl;lhJ.
➢ Jiz kw;Wk; Rfhjhuj; njhopy;fSf;fhd Njrpa Miza kNrhjh> 2021
✓ ,e;j kNrhjh nfhs;iffs; kw;Wk; juq;fis tbtikf;Fk;> njhopy;Kiw
elj;ij kw;Wk; mjDld; njhlh;Gila Rfhjhu epGzh;fSf;fhd jFjpfis
xOq;FgLj;Jk; xU rl;l hPjpahd mikg;G my;yJ Mizaj;ij epWTtij
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.
✓ ,e;j Mizaj;jpy; midj;J khepyq;fs; kw;Wk; a+dpad; gpuNjrj;jpw;Fk; 12
,Uf;if gpujpepjpj;Jtk; ,Uf;Fk;. xt;nthU khepyKk; khepy mstpyhd
Mizaq;fis mikf;fyhk;.
✓ ,e;j mikg;gpd; jiyth; kw;Wk; Jizj; jiyth; MfpNahh; 2
Mz;LfSf;Fj;
Njh;T
nra;ag;gLthh;fs;.
NkYk;>
,uz;L
gjtpf;fhyq;fSf;F mth;fs; kPz;Lk; ghpe;Jiuf;fg;gLthh;fs;.
➢ ‘,dpg;G Gul;rpapd;’ mbj;jskhf Njdp tsh;gig Nkw;nfhs;Sjy;
✓ xU ‘,dpg;Gg; gul;rpapd;’ mbj;jskhf tpsq;Fk; tifapy; Njdp tsh;g;ig
Nkw;nfhs;tjw;fhf gpujkh; kPz;Lk; njhlq;fp itj;jhh;.
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✓ lhh;[Pypq; kw;Wk; Re;jutdf; fhLfs; Kjy; F[uhj;jpd; gd];fe;jh kw;Wk;
`hpahdhtpd; aKdh efh; tiuapyhd tptrhapfs; jq;fsJ tUkhdj;ijg;
ngUf;Ftjw;fhf Njdp tsh;g;ig Nkw;nfhz;Ls;sdh;.
➢ ‘DSIR-PRISM’ jpl;lk;
✓ DSIR-PRISM vd;gJ mwptpay; kw;Wk; njhopy; Muha;r;rpj; Jiw –
jdpegh;fs;> njhlf;fepiy epWtdq;fs; kw;Wk; eLj;ju> rpW kw;Wk; FW
njhopy;fspy; GJikfis Cf;Ftpj;jy;’ vd;gijf; Fwpf;Fk;.
✓ ,J> ePh;> kypTtpiy Rfhjhuk;> gRik njhopy;El;gk;> fopTePh; Nkyhz;ik>
njhopy;Jiw hPjpahf gad;gLj;jf;$ba ];khh;l; nghUl;fs;> J}a;ikahd
Mw;wy; kw;Wk; foptpypUe;J nry;tk; Nghd;w Kf;fpa njhopy;El;gg;
gFjpfspy; nghUe;Jk;.
➢ ,e;jpahtpw;F – [g;ghdpd; epjp cjtpj; jpl;lkhd ‘fpuh];&l; jpl;lq;fSf;fhd
khdp

cjtp’

(Grant Assistance for Grassroots Projects)

toq;fg;gl

cs;sJ.
✓ ,e;jpah cl;gl 100f;Fk; Nkw;gl;l ehLfspy; cs;s gy;NtW mbg;gil
kdpjj; Njitfisg; g+h;j;jp nra;tjw;fhf tbtikf;fg;gl;l tsh;r;rpj;
jpl;lq;fSf;fhf ,e;j [p[pgp [g;ghdhy; toq;fg;gl;Ls;sJ.
➢ Njh;jy; gj;jpuq;fs;
✓ murpay; fl;rpfSf;F toq;fg;gLk; gz ed;nfhilfSf;F khw;whf muR
Njh;jy; gj;jpuq;fis mwpKfg;gLj;JfpwJ.
✓ murpay;
epjpapy;
ntspg;gilj;
jd;ikiaf;
nfhz;L
tUtjw;fhd
murhq;fj;jpd; Kaw;rpfspd; xU gFjpahf ,e;j gj;jpuq;fs; tpsq;Ffpd;wd.
✓ Njh;jy;fSf;fhd Njh;jy; gj;jpuq;fis ,e;jpa Fbkfdhf ,Uf;Fk;
ve;jnthU egUk; my;yJ ,e;jpahtpy; epWtg;gl;l my;yJ ,izf;fg;gl;l
ve;jnthU epWtdKk; thq;fyhk;.
✓ kf;fs; gpujpepjpj;Jtr; rl;lk; 1951
nra;ag;gl;Ls;s
murpay;
fl;rpfs;
jFjpAilait MFk;.

,d; gphpT 29V ,d;fPo;
Njh;jy;
gj;jpuq;fisg;

gjpT
ngw

➢ fhg;gPl;L FiwjPh;g;ghsh; tpjpfs; 2017I murhq;fk; jpUj;JfpwJ.
✓ fhg;gl
P ;L Nrit FiwghLfs; njhlh;ghd ghyprpjhuh;fspd; Gfhh;fis rhpahd
Neuj;jpy;> Fiwe;j nrytpy; kw;Wk; gf;fr; rhh;gw;w Kiwapy; jPh;g;gjw;fhf>
fhg;gl
P ;L FiwjPh;gg
; hsh; tpjpfs;> 2017,y; tphpthd jpUj;jq;fis ,e;jpa
muR mwptpj;Js;sJ.
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jpl;lq;fs;
➢ gpujkhpd; jpwd; Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; (Pradhan Mantri Kaushal Vikas
Yojana) 3.0 njhlq;fp itf;fg;gl;lJ
✓ gpujkhpd; jpwd; Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; %d;whtJ fl;lk;> 2020-2021 Mz;L
jpl;l fhyj;jpy; &.948.90 Nfhb xJf;fPl;by; vl;L ,yl;rk; gadhsh;fSf;F
gapw;rp mspg;gij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.
✓ ,e;j gpujkhpd; jpwd; Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; %d;whtJ fl;lk;> ehL
KOtjpYk; cs;s 600 khtl;lq;fspy; [dthp 15> 2021 md;W njhlq;fp
itf;fg;gl;lJ.
✓ ,e;j %d;whtJ fl;lk;> jpwd; Nkk;ghL kw;Wk; njhopy; KidNthh;
mikr;rfj;jhy; (MSDE) elj;jg;gLk;.
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb [_iy 15> 2015 md;W jpwd; ,e;jpah jpl;lj;ijj;
njhlq;fp itj;jhh;.
✓ ,e;jj; jpl;lk;> mjDila Kd;Ndhbj; jpl;lkhfpa gpujkhpd; jpwd;
Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; njhlq;fp itf;fg;gl;lij mLj;J Kf;fpaj;Jtk; ngw;wJ.
✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd; %d;whtJ fl;lk;> kj;jpa jpwd; Nkk;ghl;L mikr;rh;
kNfe;jpuehj; ghz;Nl> mth;fshy;> khepyq;fSf;fhd mikr;rh; uh[;Fkhh; rpq;
mth;fs; Kd;dpiyapy; njhlq;fp itf;fg;gl;lJ.
✓ MA~;khd; ghuj; gpujkhpd; nghJkf;fs; MNuhf;fpa jpl;lk; (Ayushman
Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)
✓ gpujkh; jpU eNue;jpu Nkhb mth;fs; MA;~khd; ghuj; gpujkhpd; nghJkf;fs;
MNuhf;fpaj; jpl;lj;ijj; njhlq;fp itj;jhh;.
✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd; Kjd;ik Nehf;fk; [k;K fh~;khP ; khepyj;jpy; trpf;Fk;
midtUf;Fk; Rfhjhuf; fhg;gl
P ;L trjpia toq;FtNj MFk;.
➢ gpujkhpd; tPl;L trjpj; jpl;lk; (PMAY) - tpUJ
✓ gpujkhpd; tPl;L trjpj; jpl;lj;ijr; rpwg;ghfr; nray;gLj;jpaikf;fhf rpwe;j
a+dpad; gpuNjrj;jpw;fhd tpUij GJr;Nrhp khepyk; ngw;Ws;sJ.
✓ gpujkhpd; tPl;L trjpj; jpl;lj;jpy; rpwg;ghf nray;gl;likf;fhf GJr;Nrhp
khepyk; ,e;j tpUJf;fhf ,uz;lhtJ Kiwahf Njh;T nra;ag;gl;Ls;sJ.
✓ gpujkhpd; tPl;L trjpj; jpl;lk; vd;gJ kj;jpa tPl;L trjp kw;Wk; efh;gG
; w
tptfhuq;fs; mikr;rfj;jhy; nray;gLj;jg;gLk; xU rpf;fd tpiy tPl;L
trjpj; jpl;lkhFk;.
✓ efh;g;Gw Vio kf;fspd; tPl;L trjpj; Njitia epiwNtw;Wtjw;fhf ,e;jj;
jpl;lk; ,e;j mikr;rfj;jhy; 2015y; njhlq;fp itf;fg;gl;lJ.
✓ GJr;Nrhp muR> gpujkhpd; efh;gG
; tPl;L trjpj; jpl;lj;ij 2016Mk; Mz;L
Kjy; nray;gLj;jp tUfpwJ.
✓ 2022Mk;
Mz;Lf;Fs;
‘midtUf;Fk;
tPl;L
trjp’
jpl;lj;ijr;
nray;gLj;Jtjw;fhd khepy epiy xUq;fpizg;G Kfikahf efh;gG
; w
kw;Wk; Njrpa jpl;lkpLjy; Jiw tpsq;fp tUfpwJ.
➢ ];lhh;l; mg; ,e;jpah tpij epjpj; jpl;lk; (Start-up India Seed Fund
Scheme)
✓ ];lhh;l; mg; ,e;jpah tpij epjpj; jpl;lk;> njhlf;fepiy th;j;jf
epWtdq;fSf;F &.20 ,yl;rk; tiuapyhd epjpAjtpia toq;Fk;.
,e;j
epjp> Njh;T nra;ag;gLk; ,d;FNgl;lh;fs; %ykhf toq;fg;gLk;.
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✓ &.945 Nfhb kjpg;gpyhd ,e;jj; jpl;lk; 2021-25 Mz;L fhy mstpy; kp~d;
NkhL Kiwapy; nray;gLj;jg;gLk;.
➢ தீவிரப்படுத்தப்பட்ை ைிஷன் இந்திரதனுஷ் (ஐஎம்ஐ) 3.0 திட்ைம்:
✓ இறத

ெிப்ரெரி

மாதம்

வெளியிட்ட

அறமச்சகத்தால் அைிெிக்கப்ெட்டது.

அைிக்றகயில்

சுகாதார

✓ COVID-19 வதாற்றுக் காலத்தில் ெழக்கமான சநாய்த்தடுப்பு மருந்துகறளத்
தெைெிட்ட குழந்றதகள் மற்றும் கர்ப்ெிணிப் வெண்களுக்கானது.

✓ 29 மாநிலங்கள் / யூனியன் ெிரசதசங்களில் முன் அறடயாளம் காணப்ெட்ட
250 மாெட்டங்கள் / நகர்ப்புைங்களில் இத்திட்டம் வசயல்ெடுத்தப்ெடும்.

✓ ஐஎம்ஐ 3.0-க்காக வெளியிடப்ெட்ட ெழிகாட்டுதல்களின்ெடி, 313 குறைந்த
ஆெத்து,

152

மாெட்டங்கறள

நடுத்தர

ஆெத்து

ெிரதிெலிக்கும்

மற்றும்

250

ெறகயில்

ெறகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன.

அதிக

ஆெத்துள்ள

மாெட்டங்கள்

➢ பிரதான் ைந்திரி கிசான் சம்ைன் நிதி (PM KISAN):

✓ மத்திய அரசின் முதன்றம திட்டமான ெிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன்
நிதி

(ெி.எம்.

கிசான்)

-

அன்று நிறைவு வசய்தது.

✓ ெி.எம்-கிசான்

திட்டம்

உத்தரெிரசதசத்தின்

தனது

இரண்டு

முறையாக

சகாரக்பூரில்

வதாடங்கப்ெட்டது.

ஆண்டுகறள
ெிப்ரெரி

ெிரதமர்

ெிப்ரெரி

24,

நசரந்திர

2019

24,

2021

அன்று

சமாடியால்

✓ இந்தத் திட்டத்தின் கீ ழ், ஆண்டுக்கு 6000 ரூொய் ெிெசாயிகளின் ெங்கிக்
கணக்குகளுக்கு சநரடியாக மாற்ைப்ெடுகிைது.

✓ இந்தத் திட்டம் முதன் முதலில் வதலுங்கானா அரசாங்கத்தால் “றரத்து
ெந்து திட்டம்” என்று உருொக்கப்ெட்டு அமல்ெடுத்தப்ெட்டது.

➢ சகாபர் தன் (உயிரி சவளாண் கரிை வளங்கமள சசயலாற்றத் தூண்ைல்)

GOBAR – Galvanizing Organic Bio-Agro Resources):

✓ சகாெர் தன் திட்டத்றத கானலிலுள்ள சதசிய ொல் ஆராய்ச்சி நிறுெனம்
வதாடங்கி றெத்தது.

✓ கரிம திடக்கழிவு சமலாண்றமயில் கெனம் வசலுத்தும் இந்தத் திட்டம் 2ஆம் கட்ட ஸ்ெச் ொரத் திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.

✓ இத்திட்டத்தின் கீ ழ், இன்றுெறர 3.5 லட்சம் கிராமங்கள், 374 மாெட்டங்கள்
மற்றும்

நாட்டின்

திைந்தவெளி

16

மலம்கழித்தல்

அைிெிக்கப்ெட்டுள்ளன.
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யூனியன்

ெிரசதசங்கள்

ெகுதிகளாக

(ODF)

➢ சைக்ரா சிக்சா திட்ைம் இைி சநதாெி சுபாஸ் சந்திரசபாஸ் அவர்களின்
சபயரால் அமழக்கப்படும்:

✓ சமக்ரா சிக்சா திட்டத்தின் கீ ழ் உள்ள ெள்ளிகள் மற்றும் ெிடுதிகள் இனி

சநதாெி சுொஸ் சந்திரசொஸ் அெர்களின் வெயரால் அறழக்கப்ெடும் என்று
கல்ெி அறமச்சகம் முடிவு வசய்துள்ளது..

✓ சர்ெ சிக்சா அெியான் (எஸ்.எஸ்.ஏ), ஆசிரியர் கல்ெி (டி.இ), ராஷ்டிரிய
மத்தியமிக் சிக்சா அெியான் (ஆர்.எம்.எஸ்.ஏ) ஆகிய மூன்று திட்டங்கறள
ஒருங்கிறணத்து இந்த திட்டம் வதாடங்கப்ெட்டது.
➢ விஞ்ஞான் சொதி திட்ைத்தின் இரண்ைாம் கட்ைம்:

✓ இது சர்ெசதச வெண்கள் மற்றும் வெண் குழந்றதகள் அைிெியல் தினத்றத
முன்னிட்டு ெிப்ரெரி 11 அன்று வதாடங்கப்ெட்டது.

✓ ெிஞ்ஞான்

சொதி

திட்டம்

வெண்கள்

அைிெியலில்

ஆர்ெம்

காட்டவும்,

அைிெியல், வதாழில்நுட்ெம், வொைியியல் மற்றும் கணிதம் (STEM) ஆகிய
துறைகளில் அெர்களுக்கான எதிர்காலத்றத உருொக்கவும் ஊக்குெிக்கும்
ஆகும்.

✓ இந்தத்

திட்டம்

தற்சொது

50

ெெஹர்

(செ.என்.ெி) வெற்ைிகரமாக இயங்குகிைது.

நசொதயா

ெித்யாலயங்களில்

➢ %d;W Kf;fpa jpl;lq;fs;
✓ ngz;fs; kw;Wk; Foe;ijfs; Nkk;ghl;L mikr;rfk;> jdJ midj;J Kf;fpa
jpl;lq;fisAk; 3 Filj; jpl;lq;fspd;fPo; tifg;gLj;jpAs;sJ – kp~d;
Ngh~d; 2.0 (KOikahd Cl;lr;rj;Jf;fhd gpujkhpd; kpifg;gLj;jg;gl;l
jpl;lk;)> jpl;lq;fisr; nrk;ikahf epiwNtw;Wtjw;fhf> kp~d; thl;ry;ah
kw;Wk; kp~d; rf;jp jpl;lq;fs;.

Kjd;ikj; jpl;lk;

cs;slq;fpa jpl;lq;fs;
• Irpbv]; (xUq;fpize;j Foe;ij
Nkk;ghl;L Nritfs;)

rf;!k; mq;fd;thb kw;Wk;
Ngh~d; 2.0

• mq;fd;thb Nritfs;
• Ngh~d; mgpahd;
• tshpsk; gUt ngz;fSf;fhd jpl;lk;
• Njrpa fphPr; jpl;lk;

thl;ry;ah jpl;lk;
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rk;gy;
• xw;iw ,Ug;G ikak;
• kfpsh; jd;dhh;tyh; fhtyh;
• kfsph; cjtp vz;fs;-];tjhh;-c[;thyhtpjit ,y;yq;fs;
rf;jp jpl;lk;

rhkh;j;jpah
• ngz; Foe;ijiaf; fhg;ghw;WNthk;
• Foe;ijfs; fhg;gfq;fs;
• gpujkhpd; khh;j;Jte;jdh jpl;lk;
• ghypd epjp kw;Wk; Muha;r;rp

ePjpkd;wj; jPhg
; ;G
➢ gz;iz rl;lq;fs; Fwpj;j Kjy; $l;lj;ij [dthp 19 md;W elj;Jtjw;fhf
cr;r ePjp kd;wk; xU fkpl;bia mikj;jJ.
✓ muRfSf;Fk; NghuhbtUk; tptrhapfSf;Fk; ,ilapy; Vw;gl;Ls;s Kl;Lf;
fl;iliag; Nghf;Ftjw;fhf ehd;F cWg;gpdh; nfhz;l xU fkpl;bia
mikf;fyhk; vd;W ePjpkd;wk; MNyhrid toq;fpaJ.
ePjpkd;wj;jhy; mikf;fg;gl;l ehd;F cWg;gpdh; FO gw;wp:
✓ Gjpa gz;izf; nfhs;iffis epWj;jp itj;J Miz gpwg;gpj;j cr;rePjp
kd;wk; mikj;j fkpl;bapy; ,lk;ngw;Ws;s cWg;gpdh;fs;: lhf;lh;. gpuNkhj;
Fkhh; N[h~p> njw;fhrpa ,af;Feh;> rh;tNjr czTf; nfhs;if Muha;r;rp
epWtdk;> g+gpe;jh; rpq; kd;> ghujpa njhopyhsh; rq;fj;jpd; Njrpaj; jiyth;>
mzpy; fd;thl;> Nfhop mikg;gpd; (Shetkari Sanghathan) jiyth;.
✓ ,e;jf; fkpl;bapd; ehd;fhtJ cWg;gpdh;> ghujpa fprhd; rq;fj; jiyth;
g+gpe;jh; rpq; khd;> ,e;jf; FOtpypUe;J fle;j thuk; jd;id tpLtpj;Jf;
nfhz;Ls;shh;.
➢ gpuhzpfs; tijj; jLg;Gr; rl;lk; (Prevention of Cruelty to Animals Act)
✓ gpuhzpfs; tijj; jLg;Gr; rl;lj;jpd;fo
P ;> gpuhzpfspd; chpikahsh;
Fw;wthsp vd;W jPh;g;G $wg;gl;lhy; my;yJ mth; Fw;wk; nra;jJ cWjp
nra;ag;gl;lhy; md;wp> ve;j xU tpyq;fpidAk; ifg;gw;wf;$lhJ vd;W
cr;rePjp kd;wk; [dthp 4 md;W Miz gpwg;gpj;jJ.
✓ rl;lg;gb mikf;fg;gl;l xU ePjpkd;wj;jhy;> xU thfdj;ij ,af;Fgth;
my;yJ mjd; chpikahsh;> me;j tpyq;FfSf;F jPq;F ,ioj;jjhf jPh;gG
;
$wg;gl;lhy; my;yJ ,j;jifa Fw;wj;ij mth; Vw;fdNt ,ioj;j
Fw;wthsp vd;W jPh;g;g $wg;gl;bUe;jhy; kl;LNk tpyq;Ffis ifg;gw;w
Ntz;Lk; vd;W cWjp nra;jJ.
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✓ 2017Mk; Mz;L rl;lk;> gpuhzpfs; tijj; jLg;Gr; rl;lj;jpd;fo
P ; xU
tof;fpid vjph;nfhs;Sk; xU egUila fhy;eilfisf; ifg;gw;Wtjw;F
xU ePjpgjpf;F mDkjp toq;fpaJ.
➢ kj;jpa tp];lh – Gjpa ghuhSkd;wk; (Central Vista – New Parliament)
✓ ePjpaurh;fs; V.vk;. fd;tpy;fh;> jpNd~; kNf~;thp kw;Wk; rQ;rPt; fz;zh
MfpNahiuf; nfhz;l xU mkh;T 2-1 vd;w mstpy; jPh;gi
; g toq;fpaJ.
✓ ePjpaurh; fd;tpy;fh; kw;Wk; ePjpaurh; kNf~;thp MfpNahh; ,e;jj; jPh;g;gpd;
ngUk;gFjpia vOjpAs;sdh;.
ePjpaurh; fz;zh khWgl;l jPh;gi
; g
toq;fpAs;shh;.
✓ ‘gpujkhpd; fdTj; jpl;lk;’> kj;jpa tPl;Ltrjp kw;Wk; efh;g;Gw tptfhuq;fs;
mikr;rfj;jhy; nrg;lk;gh; 13> 2019 md;W mwptpf;fg;gl;lJ.
✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd;fPo; kj;jpa tp];lh kw;Wk; Gjpa ehlhSkd;w fl;blq;fs;
gl;lg;gLk;. ,it GJnly;ypapy;> ehlhSkd;w cWg;gpdh;fSf;F Nghjpa gzp
,ilntspia
toq;FtNjhL>
kj;jpa
murpd;
mikr;rfq;fSf;fhd
xUq;fpize;j eph;thff; fl;blq;fisAk; toq;Fk;.

rh;tNjr nra;jpfs;
➢ cyf Rfhjhu mikg;gpd; nraw;FOf; $l;l 148tJ mkh;Tf;F lhf;lh;. `h;~;
th;j;jd; jiyik Vw;whh;. 2021Mk; Mz;il cyfshtpa xw;Wik Mz;lhff;
(Year of Global Solidarity) filgpbf;f Ntz;Lk; vd;Wk; njhptpj;jhh;.
➢ ,];Nuypy; KOikahf jLg;g+rp Nghlg;gl;lJ (100 tpOf;fhL)
✓ Nfhtpl;-19f;F vjpuhf KO mstpy; jLg;g+rp Nghlg;gl;l Kjy; ehlhf
,];Nuy; tpsq;fg; NghfpwJ.
✓ brk;gh; 20 md;W njhlq;fg;gl;l jLg;g+rpj; jpl;lj;jpd; 12tJ ehspNyNa
ehl;L kf;fs; njhifapy; 10 tpOf;fhl;bw;Fk; Nkyhdth;fSf;F (1
kpy;ypad;) ,uz;L Nlh];fspy; KjyhtJ jLg;g+rp (Pfizer/BioNTech
vaccine) Nghlg;gl;lJ.
➢ Ie;J fz;fs; Gydha;T $l;likg;G (Five Eyes intelligence alliance)
✓ M];jpNuypah> fdlh> gphpl;ld;> mnkhpf;fh kw;Wk; epa+rpyhe;J Mfpa Ie;J
ehLfisf; nfhz;l Ie;J fz;fs; Gydha;T $l;likg;gpy; [g;ghDk;
Nrh;j;Jf; nfhs;sg;gl cs;sJ.
✓ rPdh kw;Wk; tl nfhhpah ehLfshy; mjpfhpj;j tUk; mr;RWj;jy;fSf;F
vjpuhf jw;fhj;Jf; nfhs;tjw;fhf Ie;J fz;fs; Gydha;T fl;likg;G
ehLfs; vd;w mikg;G cUthf;fg;gl;lJ.
✓ mit gyjug;G ,q;fpyhe;J – mnkhpf;f xg;ge;jj;jpd; mzpiar; Nrh;e;jit
MFk;.
,J rkpf;iQ Ez;zwptpy; $l;L xj;Jiog;gpw;fhd xU
xg;ge;jkhFk;.
➢ எலான் ைஸ்கின் ஸ்சபஸ்-எக்ஸ்:
✓ ெிண்வெளிக்கு

மனிதர்கறள

அனுப்பும்

தனது

முயற்சிறய

வதாடங்குெதற்கான திட்டத்றத சமீ ெத்தில் அைிெித்தது இந்நிறுெனம்.
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✓ இந்தத்

திட்டத்திற்கு

இன்ஸ்ெிசரஷன்

4

என்று

சமலும் இது ொல்கான் 9 ராக்வகட்டில் வசலுத்தப்ெடும்.

✓ ஸ்செஸ்-எக்ஸின்

ொல்கான்

9

ராக்வகட்

க்ரூ

பூமியின் கீ ழ்நிறல சுற்றுப்ொறதயில் வசலுத்தும்.

✓ இன்ஸ்ெிசரஷன்
ஆகும்,

க்ரூ

4

வசலுத்த

டிராகன்

திட்டமிடப்ெட்ட

ெிண்கலம்

தற்சொது

வெயரிடப்ெட்டுள்ளது,

டிராகன்

ெிண்கலத்றத

ெிண்கலம்

நாசாெின்

வரசிலியன்ஸ்

க்ரூ-1

ஆதரொக சர்ெசதச ெிண்வெளி நிறலயத்திற்கு ெந்துள்ளது.

✓ 20

அக்சடாெர்

2021-க்குள்

முதல்முறையாக

ெிண்வெளி

வதாடங்கப்ெடும்
ெரர்கள்
ீ

ெிண்வெளிக்கு அனுப்பும் ெணிகத் திட்டமாகும்.
➢ “ஏசரா -4”:
✓ ஆசரா

அல்லது

வஹட்ஸ்

என்ெது

கண்டம்

இத்திட்டம்

அல்லாத

ெிட்டு

ஏவுகறணகளின் ெறகறயக் குைிக்கிைது.

ெணிக்கு
உலகில்

மக்கறளயும்

கண்டம்

ொயும்

➢ தைிமைக்காை அமைச்சர்:

✓ தற்சொறதய வதாற்றுசநாயால் அதிகரித்து ெரும் தற்வகாறல ெிகிதங்கள்
காரணமாக

உலகில்

முதல்முறையாக

அறமச்சறர நியமித்துள்ளது.

ெப்ொன்

தனிறமக்கான

➢ சைன்ைார்க்கால் கட்ைப்படும் உலகின் முதல் ஆற்றல் தீவு:
➢ உலகின் ைிகப்சபரிய கைல் காற்றாமல பண்மணமய உருவாக்க சதன்
சகாரியா திட்ைைிட்டுள்ளது

➢ ஐ.நா ைைித உரிமைகள் சபரமவயில் ைீ ண்டும் இமணகிறது அசைரிக்கா:

✓ முன்னாள் அவமரிக்க அதிெர் வடானால்ட் டிரம்ப் ஐ.நா மனித உரிறமகள்
அறமப்ெிலிருந்து ெிலகி மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் ெிைகு, தற்சொது ஐக்கிய
நாடுகள்

சறெயின்

மனித

உரிறமகள்

செரறெ

யு.என்.எச்.ஆர்.சி-யில்

(UNHRC) மீ ண்டும் இறணந்துள்ளார் அவமரிக்க ெனாதிெதி சொ றெடன்.

✓ றெடனின் இந்த நடெடிக்றக டிரம்ெின் நிர்ொகத்றத மாற்றும் மற்வைாரு
வசயல் ஆகும்.

➢ உலகின்

பழமையாை

கண்டுபிடிக்கப்பட்ைை.

விலங்கின்

புமதபடிவங்கள்

பிம்சபட்காவில்

➢ fhdhtpd;
mjpgh;
ehdh
mF/Ngh-mNlh
–
cyfshtpa
Nfhthf;];
jpl;lj;jpd;fPo; Nfhtpl; jLg;g+rp Nghl;Lf; nfhz;l Kjy; eguhf Mdhh;
➢ 2023Mk; Mz;L ‘rh;tNjr rpWjhdpaq;fs; Mz;L’ Mf mDrhpg;G
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✓ ,e;j
Mz;il
,t;thW
mwptpg;gjw;fhd
jPh;khdj;ij
,e;jpah
Kd;nkhope;jJ.
nkhj;jKs;s 193 ehLfspy; 70f;Fk; Nkw;gl;l ehLfspd;
MjuTld; xUkpj;j fUj;jpd; mbg;gilapy; ,J Vw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ.
➢ re;jpu tpz;ntsp epiyak;
✓ rPdhTk; u~;ahTk; - $l;lhf re;jpu tpz;ntsp epiyak; mikg;gjw;fhd
fpuf xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;ld.
✓ ,e;j xg;ge;jj;jpd;fPo;> u~;ahtpd; KjyhtJ etPd re;jpu Nyz;lh; ‘Y}dh
25’ mf;Nlhgh; 1> 2021 md;W njhlq;fj; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.
✓ 2020Mk; Mz;L> rPdh nrt;tha; fpufj;jpw;F jpahd;ntd;-1 Ma;Tf; fyid
mDg;gpaJ. ,J jw;NghJ rptg;Gf; fpufj;ijr; Rw;wp tUfpwJ.
➢ [g;ghd; kw;Wk; M];jpNuypah – gOg;G epyf;fhpapypUe;J jput i`l;u[id
cw;gj;jp
nra;Ak;
xj;Jioj;Js;sd

500

kpy;ypad;

lhyh;

Kd;Ndhbj;

jpl;lj;jpw;F

✓ ,e;jj; jpl;lk; M];jpNuypahtpd; tpf;Nlhhpah khepyj;jpy; cs;s gOg;G
epyf;fhp ,Ug;G cs;s ,lj;jpy; mike;Js;sJ.
,j fthrhfp fduf
njhopy;fs; epWtdj;jhy; elj;jg;gLfpwJ.
✓ ,J 2050f;Fs; [g;ghdpd; ‘epfu g+[;[pa ckpo;T’ ,yf;if miltjw;F
cjTk;.
✓ 2050f;Fs; Mz;L i`l;u[d; Njitia 20 kpy;ypad;
klq;F cah;j;Jtij [g;ghd; Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.

ld;fshf

gj;J

➢ rpdhl;uh Nfhl;ghL (Sinatra Doctrine)
✓ gpuhe;jpaj;jpy; mjpfhpj;J tUk; rPdhtpd; Mf;fpukpg;Gf;F vjpu;khwhf rpdhl;uh
Nfhl;ghL Vw;gLj;jg;gl;Ls;sJ.
✓ /gpuhq;f; rpdhl;uhthy; gpugyg;gLj;jg;gl;l ‘ik Nt’ vd;w ghlypy; ,Ue;J
,e;j ngah; vLf;fg;gl;lJ.
➢ vk;tp vd;Wk; gRik
✓ #a]; fhy;tha; milg;G – khngUk; ruf;Ff; fg;gyhd ‘vk;tp vth;fphPd;’
fiuapypUe;J tpLtpf;fg;gl;L> kWtbtikf;fg;gl;l gpd;dh; khh;r; 29 md;W
,e;jg; gpur;rpid Kbtile;jJ.
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➢ KfE}y; - njd;fpof;F Mrpahit tl mnkhpf;fhTld; ,izg;gjw;fhf
flYf;fbapy; ,uz;L ,iza Nfgps;fis epWtj; jpl;lkpl;Ls;sJ.
✓ juT
jpwid
mjpfhpg;gjw;fhfTk;>
,iza
Nkk;gLj;Jtjw;fhfTk; ,e;j KbT vLf;fg;gl;Ls;sJ.
✓ ,J 2023f;Fs; Kbf;fg;glj; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.

ek;gfj;jd;ikia

,e;jpahTk; ,ju ehLfSk;
➢ mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;gf; $l;Lwtpy; ,e;jpah kw;Wk; If;fpa muG
mkPufq;fSf;F ,ilNaahd Ghpe;Jzh;T xg;ge;jj;jpw;F kj;jpa mikr;ruit
jd;Dila xg;Gjiy toq;fpaJ.
✓ ,e;j mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;gf; $l;LwT xg;ge;jkhdJ ,e;jpa Gtp
mwptpay; mikr;rfj;jpw;Fk;> If;fpa muG mkPufj;jpd; Njrpa thdpiy
ikaj;jpw;Fk; ,ilNa Vw;gLj;jg;gl;lJ.
✓ If;fpa muG mkPufj;jpw;Fk; ,e;jpahtpw;Fk; ,ilapyhd ,e;j Ghpe;Jzh;T
xg;ge;jk;
epy
mjph;T>
thdpiy
kw;Wk;
fly;rhh;
Nritfshd
nraw;iff;Nfhs;> Nulhh;> epy mjph;T> miy mstPLfs; kw;Wk; thdpiy
epiyaq;fs; Mfpatw;wpw;fhd juTfs;> mwpT kw;Wk; nray;ghl;Lj;
juTfisg; gfph;tjw;F cjTfpwJ.
➢ jfty;
kw;Wk;
jfty;
njhlh;G
njhopy;El;gj;jpy;
tYg;gLj;Jtjw;fhf
,e;jpahTk;
[g;ghDk;
Ghpe;Jzh;T
ifnaOj;jpl;Ls;sd.

$l;Lwit
xg;ge;jj;jpy;

➢ #hpa Mw;wy; gphptpy; ,e;jpahtpw;Fk; c];ngfp];jhDf;Fk; ,ilapy;
Ghpe;Jzh;T xg;ge;jk; Vw;gLj;jpf; nfhs;tjw;F kj;jpa mikr;ruit xg;Gjy;
mspj;Js;sJ.
✓ rh;tNjr #hpa $l;lzp cWg;G ehlfspy; Kd;Ndhbj; jpl;lj;ijr;
nray;gLj;Jtjw;Fk; gad;gLj;Jtjw;Fk; ,e;j ,U ehLfSk; ,ize;J
nray;gLk;.
✓ ,e;j Ghpe;Jzh;T xg;ge;jj;jpd;fo
P ; Muhag;gl Ntz;ba %d;W Kf;fpa
gFjpfs;:
• #hpa xsp kpd;dOj;jk;
• Nrkpg;G njhopy;El;gq;fs;
• njhopy;El;g ghpkhw;wk;
➢ ,e;jpahTk;> INuhg;gpa xd;wpaKk; KjyhtJ nka;epfh; fly;rhh; ghJfhg;G
Ngr;Rthh;j;ijia elj;Jfpd;wd.
➢ ,e;jpahTk;> ,q;fpyhe;Jk; vy;iy jhz;ba jPtputhjj;jpw;F vjpuhf rh;tNjr
$l;Lwit tYg;gLj;j cs;sd.
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➢ ,yq;iff;F ‘ikj;hp jLg;g+rp Kidg;G’ (Vaccine Maitri Initiative)
✓ ikj;hp jLg;g+rp my;yJ el;GwT jLg;g+rp Kidg;Gj; jpl;lk; [dthp 20> 2021
md;W njhlq;fp itf;fg;gl;lJ.
✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd;gb> ,e;jpah> ,e;jpahtpy; jahhpf;fg;gLk; Nfhtpl;-19
jLg;g+rpfis
mz;ilehLfSf;F
toq;Fk;
Kjy;
nfhs;ifapd;gb>
Kf;fpakhd mz;il ehLfSf;Fk; el;G ehLfSf;Fk; toq;Fk;.
✓ ,jd;gb> g+l;lhd; kw;Wk; khyj; jPT ehLfSf;F jLg;g+rp toq;fg;gLk;.
✓ mtw;iwj; njhlh;e;J tq;fhsNjrk;> Neghsk;> kpahd;kh; kw;Wk; nrn~y;yp];
ehLfSf;Fk; toq;fg;gLk;.
✓ Mg;fhdp];jhd; kw;Wk; nkhhPrpa]; ehLfs; Njitahd xOq;FKiw
mDkjpfis toq;fpaJk; mtw;wpw;Fk; jLg;g+rpfs; toq;fg;gLk;.
,e;jj;
jLg;g+rpia toq;Ftjw;fhf jd; mz;il ehLfs; gl;baypy; ghfp];jhid
,e;jpah Nrh;f;ftpy;iy.
➢ ஆப்காைிஸ்தாைில் சட்டூட் அமணமய நிர்ைாணிப்பதற்காை புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா ைற்றும் ஆப்காைிஸ்தான் மகசயழுத்திட்ைை.

➢ சர்வசதச சூரிய ஒளி கூட்ைமைப்பு (ஐஎஸ்ஏ):
✓ சர்ெசதச

சூரிய

ஒளிக்

கூட்டறமப்ொனது

நெம்ெர்

2021-இல்

கிளாஸ்சகாெில் நறடவெைவுள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் காலநிறல மாற்ைக்

கருத்தரங்கில் உலக சூரிய ஒளி ெங்கிறய (World Solar Bank- WSB) வதாடங்க
முடிவு வசய்துள்ளது.

✓ WSB-இன்

ெளர்ச்சி

குைிப்ெிடத்தக்கதாகும்,

ஏவனனில்

COP-26

காலநிறல

கூட்டத்தில் ெசுறம நிதி முதன்றம கருப்வொருளில் ஒன்ைாக இருக்கும்.

➢ இந்தியாவும்

ைற்றும்

நிதியளிப்பதற்காக

50

மகசயழுத்திைப்பட்ைது.
➢ பிப்ரவரி

ைாதம்

ைாலத்தீவிற்கிமைசய
ைில்லியன்

சைாரீஷியஸுைன்

பாதுகாப்பு

ைாலர்

ஒரு

சலான்

சுதந்திர

நாடு

ஒன்றுடன்

முதல்முறையாகும்.

சுதந்திர

ெர்த்தக

ஒப்பந்தத்தில்

வர்த்தக

ைற்றும்

ஒப்ெந்தமிடுெது

இதுசெ

முதலீட்டு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா மகசயழுத்திட்ைது.
✓ ஆப்ரிக்க

திட்ைங்களுக்கு

✓ 2011-க்குப் ெிைகு இப்சொதுதான் இந்தியா ஒரு நாட்டுடன் சுதந்திர ெர்த்தக
ஒப்ெந்தத்தில் றகவயழுதிடுகிைது.

➢

இந்தியா - ஆப்பிரிக்க நாைாை காைாவுக்கு
அளிக்கிறது
➢ உலக நிமலயாை வளர்ச்சி உச்சி ைாநாடு 2021
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சகாவிஷீல்ட்

தடுப்பூசி

✓ உச்சிமாநாட்டின்

வகாள்றக

மறுெறரயறை

ெத்திரமான சூழல்’

➢ QUAD நாடுகள் IUAI:
✓ குொட்

அல்லது

ஆஸ்திசரலியா

வசய்தல்:

ஆசிய

மற்றும்

‘நமது

வொதுொன

அறனெருக்கும்

சநட்சடா

இந்தியா

என்ெது

✓ இந்த

கூட்டறமப்ொனது

ொதுகாப்ொன

ெப்ொன்,

ஆகியெற்றை

முறைசாரா மூசலாொய கூட்டறமப்ொகும்.

அறரயாண்டு

எதிர்காலத்றத
மற்றும்

அவமரிக்கா,

உள்ளடக்கிய

ெழக்கமான

ஒரு

உச்சிமாநாடு,

இராணுெ ெயிற்சிகள் மற்றும் உறுப்பு நாடுகளுக்கு இறடசய இராணுெ
தகெல் ெரிமாற்ைங்கறள நடத்தியது.

➢ gpujkh; eNue;jpu Nkhb – ‘gq;fge;J’ K[pGh; u`;khd; mth;fspd; Mz;L
tpohtpw;fhf lhf;fhtpw;F tUif je;jhh;.
✓ tq;fhsNjrj;jpd; Njrj; je;ij gq;fge;J n~f; K[pGh; u`;khdpd; gpwe;j
E}w;whz;L> ,U ehLfSf;Fk; ,ilapyhd 50 Mz;L fhy ,uh[je;jpu
cwitAk; Fwpf;fpwJ.
✓ ,e;j
epfo;r;rpf;fhf
Gjpa
,e;J];jhdp
fpshrpf;fy;
uhfj;ij
,iraikf;FkhW gz;bl; m[a; rf;uth;j;jp Nfl;Lf; nfhs;sg;gl;lhh;.
➢ ,e;jpah – khh;r khjj;jpy; gpujkh; eNue;jpu Nkhb kw;Wk; tq;fhsNjr gpujkh;
N~f; `rPdh ,ilNaahd ,Ujug;G re;jpg;gpd;NghJ tq;fhsNjrj;Jld; Ie;J
xg;ge;jq;fspy; ifnaOj;jpl;lJ.
✓ me;j Ie;J Ghpe;Jz;T xg;ge;jq;fspy; gpd;tUgit mlq;Fk; –
✓ Nghplh; Nkyhz;ik> kPl;nlOjy; kw;Wk; gpd;diT kw;Wk; ,d;dy; jdpg;G
njhlh;ghd Ghpe;Jzh;T xg;ge;jk;.
✓ tq;fhsNjr Njrpa rhuzh; gil (Bangladesh National Cadet Corps)
kw;Wk; ,e;jpa Njrpa rhhuzk; gil (National Cadet Corps of India)
✓ tq;fhsNjrj;jpw;Fk;
,e;jpahTf;Fk;
,ilapy;
th;j;jfj;
jPh;T
eltbf;iffspy; xj;Jiog;G fl;likg;ig epWTtJ njhlh;ghd Ghpe;Jzh;T
xg;ge;jk;.
✓ uh[;~h`p fy;Y}hp fsj;jpYk;> mijr; Rw;wpAs;s gFjpfspYk; tpisahl;L
trjpfis epWTtJ Fwpj;J Kj;jug;G Ghpe;Jzh;T xg;ge;jk;.
➢ ,e;jpah kw;Wk; tq;fhsNjrk;
✓ ,e;jpa epWtdq;fs; - &g+hpy; fl;lg;gl;l tq;fhsNjrj;jpd;
mZkpd;epiyaj;jpd; ghpkhw;wf; NfhLfis cUthf;f cs;sd.

Kjy;

✓ &g;g+h; mZkpd; epiyak; vd;gJ tq;fhsNjrj;jpy; fl;lg;gl;L tUk; 2.4
[pfhthl; kpd;rhuk; jahhpf;Fk; xU mZkpd; epiyak; MFk;.
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✓ &g;g+h; mZrf;jpj; jpl;lk; %d;whk;
Nkw;nfhs;tjw;fhd
,e;Njh-u~;a
KjyhtJ Kaw;rp MFk;.

ehLfspy; mZrf;jpj; jpl;lq;fis
xg;ge;jj;jpd;fo
P ;
Nkw;nfhs;sg;gl;l

➢ kpj;jhyp vf;];gpu]; (Mitali Express)
✓ Nj[;fhdpy; cs;s tq;fhsNjr gpujkh; mYtyfj;jpy; ,Ue;J fhnzhyp
fhl;rp %yk; ‘kpj;jhyp vf;];gpu];’ gazpfs; ,uapiy khiy 6.38 kzpf;F
gpujkh; N~f; `rPdh kw;Wk; gpujkh; Nkhb MfpNahh; ,ize;J jpwe;J
itj;jdh;.
✓ rpy;`hl;b-`py;jpghp uapy; ,izg;gpy; lhf;fh fd;Nlhd;nkd;l; kw;Wk; epa+
[y;igFhp ,ilNa Gjpa gazpfs; ,uapy; Nritahd ‘kpj;jhyp vf;];gpu];’
Nritiaj; njhlq;f ,U ehLfSk; xg;Gf; nfhz;ld.
➢ ePy nghUshjhu nfhs;if
✓ ePy nghUshjhuf; nfhs;if> ,e;jpah kw;Wk; ehh;Nt – yl;rj;jPT kw;Wk;
GJr;Nrhpapy; $l;lhf fly; ,lk;rhh;e;j jpl;lkpliy (marine spatial
planning) elj;j cs;sd.
✓ ,e;j fly; ,lk; rhh;e;j jpl;lkply;> cyfshtpa kw;Wk; epiyahd fly;
eph;thfj;jpw;fhd xU fUtpahf milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ.
➢ ,e;jpah – Kjd;Kiwahf xU ‘Mw;wy; mYtyfj;ij’ kh];Nfhtpy; jpwe;J
itj;Js;sJ.
✓ ,e;j mYtyfq;fs; Ie;J ,e;jpa muR vz;nza; kw;Wk; nghwpapay;
epWtdq;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;JfpwJ – Xvd;[prp tpNj~;> ,e;jpad;
Mapy;> nfapy;> Mapy; ,e;jpah kw;Wk; nghwpahsh;fs; ,e;jpah.
✓ ,J vhprf;jp Jiwapy; FWf;F – KjyPLfis tphpthf;Ftjw;fhd nghJthd
,ilKfj;ij Kd;itg;gij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.
➢ m];]hkpy; tsh;f;fg;gLk; ‘rptg;G mhprp’ mnkhpf;fhtpw;F mDg;gg;gLfpwJ.
✓ rptg;G mhprpapy; ,Uk;Gr; rj;J epiwe;Js;sJ kw;Wk; gy;NtW tifahd
urhad cuq;fisAk; gad;gLj;jhky; mrhkpd; gpuk;kGj;uh gs;sj;jhf;fpy;
,e;j murp tpistpf;fg;gLfpwJ.
✓ Kd;dzp mhprp Vw;Wkjpahsuhd ‘vy;b /Gl;]’; epWtdk; ,e;j mhprpia
nfhs;Kjy; nra;J toq;FfpwJ.
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➢ ,e;jpah – twl;rpahy;
mhprpiaAk;>
100>000
mDg;gpAs;sJ.
✓ kdpjhgpkhd
toq;Fk;.

,e;j

ghjpf;fg;gl;l
i`l;uhf;rp

cjtpfis

klfh];fUf;F 1>000 nkl;hpf; ld;
FNshNuhFapd;
khj;jpiufisAk;

,e;jpa

flw;gilf;

fg;gyhd

[y~;th

➢ ahh;Yq; [hq;Ngh (Yarlung Zangbo) – i`l;Nuh mizf;fl;L
✓ ,e;j ahh;Yq; [hq;Ngh> ,e;jpah kw;Wk;
ehLfSf;Fk; ftiyaspg;gjhf cs;sJ.

tq;fhsNjrk;

Mfpa

,uz;L

➢ ,j;jhyp – rh;tNjr #hpaf; $l;lzpapy; Nrh;e;J nfhz;lJ.
✓ ,e;jpahTf;fhd ,j;jhypapd; J}jh; tpd;nrd;Nrh b Y}fh> rh;tNjr #hpaf;
$l;lzpapy; Nrh;tjw;fhf ,j;jhyp cWg;gpduhff; ifnaOj;jpl;lhh;.
✓ rh;tNjr #hpaf; $l;lzp vd;gJ 121 ehLfis cs;slf;fpa xU xg;ge;j
mbg;gilapyhd rh;tNjr muR $l;lzp MFk;.
➢ ,e;jpah – If;fpa ehLfspd; kdpj chpikfs; Nguitapy; ,yq;if Fwpj;j
rh;r;irf;Fhpa jPh;khdj;jpw;F thf;fspg;gijj; jtph;j;jJ.
✓ ehl;bd; ePz;l fhy cs;ehl;Lg; Nghhpd;NghJ ,yq;if mjpfhhpfs;> . . . ,J
2009,y; KbTf;F te;jJ.
✓ ‘,yq;ifapy; ey;ypzf;f nghWg;Gzh;T kw;Wk; kdpj chpikfis
Nkk;gLj;Jjy;’ vd;w jiyg;gpyhd jPh;khdj;ij I.eh kdpj chpikfs; cah;
Mizak; vLj;jJ.
➢ rpe;J Mizaf; $l;lk;
✓ tUlhe;jpu epue;ju rpe;J Mizaf; $l;lk; - rkPgj;jpy; GJjpy;ypapy; ,uz;L
Mz;LfSf;Fg; gpwF eilngw;wJ.
✓ ,uz;L ehs; $l;lj;jpw;F Kd;ghf> [k;K fh~;khP py; fl;lg;gl;L tUk;
gf;fhy;Jy; kw;Wk; Nyhah; fy;eha; ePh;kpd; epiyaq;fspd; tbtikg;GfSf;F
ghfp];jhd; Ml;Nrgidia vOg;gpaJ.
gpd;dh; ,e;jf; $l;lj;jpy; mij
epahag;gLj;jpaJ.
✓ ,e;j Mizaf; FOtpd; 116tJ $l;lj;jpy;> ,U
xg;ge;jj;jpd;fo
P ; kw;w gpur;rpidfs; Fwpj;J tpthjpj;jd.
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jug;Gk;

rpe;J

ePh;

khehLfs; kw;Wk; cr;rp khehLfs;
➢ ,e;jpah njhlf;fepiy rh;tNjr cr;rp khehL 2021: gpujkh; eNue;jpu Nkhb
[dthp 16 md;W ciu epfo;j;jpdhh;.
✓ ,e;jpah njhlf;fepiy rh;tNjr cr;rp khehL> ,e;jpah njhlf;fepiy vd;w
Kidg;Gj; jpl;lk; njhlq;fg;gl;L Ie;J Mz;Lfs; epiwT ngw;wijf;
Fwpg;gpLfpwJ.
,e;jj; jpl;lk; ,e;jpah KOtJk; njhopy;KidNthh;
czh;it Cf;Ftpg;gjpy; Kf;fpa gq;F tfpj;Js;sJ.
✓ ,e;jpah njhlf;fepiy rh;tNjr cr;rp khehL – gpuhuk;g; (Prarambh) –
njhopy; kw;Wk; cs;ehl;L th;j;jfj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhd Jiwahy;
[dthp 15-16> 2021 Njjpfspy; nka;epfuhf Vw;ghL nra;J elj;jg;gl;lJ.
✓ ,e;j cr;rp khehl;il kj;jpa th;j;jfk; kw;Wk; njhopy;Jiw mikr;rh;
gpa+~; Nfhay; jpwe;J itj;jhh;. ,e;j khehl;ilj; njhlq;fp itj;jNghJ>
gpuhuk;g; vd;gJ ‘ek;gpf;if> Cf;fk; kw;Wk; ek;gpf;ifAld; Gjpa vy;iyfis
Nehf;fpa Gjpa gazj;jpd; Muk;gk;’ vd;W mth; $wpdhh;.
✓ ,e;j cr;rp khehl;bd; Kjy; ehs;> ,e;j khehl;il elj;jpa gpk;]n
; lf;
(BIMSTEC) njhlf;fepiy $l;Lf; FOTf;fhf mh;gg
; zpf;fg;gl;lJ.
➢ ,e;jpah – Xkd; %Nyhgha MNyhridf; FO $l;lk; eilngw;wJ.
ngUe;njhw;W
fhyj;jpy;
,q;fpyhe;J ghuhl;baJ:

,e;jpah

Nkw;nfhz;L

tUk;

eltbf;iffis

✓ ,e;jpahit ‘cyfj;jpd; kUe;jfk;’ vd;W ngahpl;Ls;s ,q;fpyhe;J muR>
Nfhtpl;-19 jLg;g+rp jahhpg;gjw;F ,e;jpa muR Nkw;nfhz;l Kaw;rpfSf;Fg;
ghuhl;L njhptpj;Js;sJ.
✓ [{d; khjj;jpy; eilngWk; [p7 cr;rp khehL gfpug;gl;l rthy;fs;
gpur;rpidia
vjph;nfhs;Sk;.
nfhNuhdh
itui]
tPo;j;JtNjhL>
cynfq;fpYk; cs;s kf;fs; njhopy;El;g khw;wk;> jpwe;jepiy th;j;jfk;
kw;Wk; mwptpay; fz;Lgpbg;G Mfpatw;why; gadila KbAk; vd;gij
cWjpg;gLj;Jtjw;fhf fhyepiy khw;wj;ij rkhspg;gJk; ,jpy; mlq;Fk;.
✓ [p7 ehLfs; - gpuhd;];> n[h;kdp> ,j;jhyp> [g;ghd;. mnkhpf;fh> ,q;fpyhe;J
kw;Wk; fdlh.
➢ ,e;jpah – [g;ghd; rl;l fpof;F kd;wk;
✓ ,e;j $l;lj;ij kj;jpa ntspAwTr; nrayhsh; `h;~; th;j;jd; rpq;yh
kw;Wk; ,e;jpahtpw;fhd [g;ghd; J}jh; RRfp rNlh~p MfpNahh; ,ize;J
elj;jpdh;.
✓ ,e;jf;
$l;lj;jpd;NghJ>
,e;jpahtpd;
tl
fpof;F
gpuhe;jpaj;jpy;
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk; Fwpj;J ,e;jpahTk;
[g;ghDk; Ma;T nra;jd.
✓ ,e;jj; jpl;lq;fs; ePh; kpd;rhuk;> ,izg;G> ePh;tsj;ijg; gad;gLj;Jjy;>
epiyahd tsh;r;rp kw;Wk; jpwd;Nkk;ghL vd gy;NtW gphpTfspy;
njhlq;fg;gl;ld.
✓ ,e;jpah – [g;ghd; ,Ujug;G xj;Jiog;gpd;fPo; eilngw;W tUk; gy Gjpa
jpl;lq;fisf; Fwpj;Jk; ,U ehLfSk; tpthjpj;jd.
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➢ ‘Md;iyd; fhyepiy jOty; cr;rp khehL’ (Climate Adaptation Summit
Online)
✓ ,e;j cr;rp khehL Md;iyd; topahf eilngw;wJ.
,J Md;iyd;
‘fhyepiy jOty; cr;rp khehL’ vd;W miof;fg;gLfpwJ.
✓ ,J UNFCCC-,d; COP26 fhyepiy mtruepiy kw;Wk; ePbj;j Ntfj;jpd;
Kd;Ndhb jPh;Tfis vLj;Jf; fhl;LfpwJ.
✓ jdJ
ciuapd;NghJ>
2030Mk;
Mz;by;
,e;jpah
450
[pfhthl;
GJg;gpf;fj;jf;f vhprf;jp jpwid ,yf;fhff; nfhs;Sk; vd;W gpujkh;
$wpdhh;.
✓ ,e;jpah vy;<b tpsf;Ffis Cf;Ftpj;J tUtjhfTk;> Mz;Lf;F 38
kpy;ypad; fhh;gd; il Mf;irL ntspNaw;wj;ij kpr;rg;gLj;JtjhfTk; mth;
$wpdhh;.
➢ உலக நிமலயாை வளர்ச்சி உச்சி ைாநாடு 2021
✓ உச்சிமாநாட்டின்

வகாள்றக

மறுெறரயறை

ெத்திரமான சூழல்’

➢ QUAD நாடுகள் IUAI:
✓ குொட்

அல்லது

ஆஸ்திசரலியா

வசய்தல்:

ஆசிய

மற்றும்

‘நமது

வொதுொன

அறனெருக்கும்

சநட்சடா

இந்தியா

✓ இந்த

கூட்டறமப்ொனது

ொதுகாப்ொன

என்ெது

ெப்ொன்,

ஆகியெற்றை

முறைசாரா மூசலாொய கூட்டறமப்ொகும்.

அறரயாண்டு

எதிர்காலத்றத
மற்றும்

அவமரிக்கா,

உள்ளடக்கிய

ெழக்கமான

ஒரு

உச்சிமாநாடு,

இராணுெ ெயிற்சிகள் மற்றும் உறுப்பு நாடுகளுக்கு இறடசய இராணுெ
தகெல் ெரிமாற்ைங்கறள நடத்தியது.

➢ fly;rhh; ,e;jpah cr;rp khehL – GJ nly;yp
✓ fly;rhh; cr;rp khehl;bd; njhlf;fj;jpd;NghJ gpujkh; ‘rhfh;ke;jd;’ tzpf
fly;rhh; fs tpopg;Gzh;T ikaj;ijj; (Mercantile Maritime Domain
Awareness Centre) njhlq;fp itj;jhh;.
✓ fly;rhh; Jiwapy; ,e;jpahit xU Kf;fpa ehlhf khw;Wtjw;fhf 2030Mk;
Mz;L thf;fpy; JiwKfk;> fg;gy; kw;Wk; ePh;topj; Jiwapy; ,e;jpah> 82
kpy;ypad; lhyiu KjyPL nra;Ak; vd;Wk; gpujkh; $wpdhh;.
✓ “rhfh;ke;jd; vd;gJ fly;rhh; ghJfhg;G> Njly; kw;Wk; kPl;G jpwd;fs;>
ghJfhg;G
kw;Wk;
fly;
Rw;Wr;
#oy;
ghJfhg;G
Mfpatw;iw
Nkk;gLj;Jtjw;fhd xU mikg;ghFk”; vd;W gpujkh; $wpdhh;.
➢ cyfshtpa – gNah ,e;jpah (Global-Bio India) – 2021
✓ cyfshtpa – gNah ,e;jpah epfo;r;rpapy; 24 mwpTrhh; mkh;Tfspy;>
5000f;Fk; Nkw;gl;l gpujpepjpjpfs;> 1000 njhlf;fepiy epWtdq;fs; kw;Wk;
200 fz;fhl;rpahsh;fs; gq;Nfw;wdh;.
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✓ ikaf;fUj;J – ‘caph; nghUshjhuj;jpw;F
Nfh~j;Jld; ‘tho;f;ifia khw;Wjy;’.

mwptpay;’

caph;

➢ Fthl; ehLfshfpa (Quad countries) ,e;jpah>mnkhpf;fh.
M];jpNuypahtpd; Kjy; cr;rp khehL

vd;w

[g;ghd; kw;Wk;

➢ nghUshjhuk; kw;Wk; th;j;jf gpur;rpidfs; njhlh;ghd njhlh;Gf; FOf;
(Contact Group on Economic and Trade Issues) $l;lk; ,e;jpahtpd;
jiyikapy; khh;r; 9 Kjy; 11 tiu eilngw;wJ.
✓ 2021Mk; Mz;bw;fhd ,e;jpahtpd; jiyikapyhd fUg;nghUs; ‘gphpf;];@15:
njhlh;r;rp> xUq;fpizg;G kw;Wk; xUkpj;j fUj;Jf;fhd gphpf;];{f;Fs;
xj;Jiog;G’ MFk;.
✓ ,e;jf; $l;lj;jpd;Nghj> gphpf;]; rp[p,bI
ml;ltizia ,e;jpah toq;fpaJ.

2021f;fhd

epfo;Tfspd;

fhy

➢ gpujkh; eNue;jpu Nkhb – jdJ gpd;yhe;J gpujpepjp rd;dh khpd; cld;
nka;epfh; cr;rp khehl;il elj;jpdhh;
✓ nraw;if Ez;zwpT> 5[p/6[p> kw;Wk; Fthz;lk; fk;g;a+l;bq; cs;spl;l
tsh;eJ
;
tUk; njhopy;El;gq;fspy; xj;Jiog;ig tphpTgLj;j ,e;jpahTk;
gpd;yhe;Jk; xg;Gf; nfhz;ld.
✓ vjph;fhy nkhigy; njhopy;El;gq;fspy;
mth;fs; mwptpj;jdh;.

b[pl;ly;

$l;lhz;ik

Fwpj;Jk;

➢ `{dhh;`hl; (HunarHaat) – Nfhthtpd; gdh[papy; cs;s fhyh mfhlkpapy;
Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.
✓ ,e;j `{dhh;`hl;> ehL KOtJk; cs;ehl;L fiy kw;Wk; iftpidg;
nghUl;fspd; jahhpg;Gfis gpugyg;gLj;Jtij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.
✓ ,e;j `{dhh;`hl; kj;jpa rpWghd;ik tptfhu mikr;rfj;jpdhy; Vw;ghL
nra;ag;gl;lJ.

ghJfhg;G
➢ fly; fz;fhzpg;G (Sea Vigil) -21: ,e;jpa flw;gil flNyhu ghJfhg;Gg;
gapw;rpapd; ,uz;lhk; gjpg;igj; njhlq;fpaJ.
✓ ,e;jpa flw;gilapd; ,e;j gapw;rpahdJ 7.516 fpkP ePs KO flw;fiu
kw;Wk; ,e;jpahtpd; gpuj;Naf nghUshjhu kz;lyj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
✓ ,J flNyhu kw;Wk; kPd;gpb r%fq;fis cs;slf;fpa 13 flNyhu
khepyq;fs;
kw;Wk;
a+dpad;
gpuNjrq;fs;
kw;Wk;
gpw
fly;rhh;
gq;Fjhuh;fisAk; cs;slf;fpajhFk;.
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➢ ,uhZt tpkhdg; gilapy; ngz;fs; tpkhdpfshf epakpf;fg;gLthh;fs;
✓ 2022Mk; Mz;L Kjy; ,uhZt tpkhdg; gilapy; ngz;fs; tpkhdpfshf
Nrh;f;fg;gLthh;fs; vd;W ,e;jpa ,uhZtj;jpd; jiyik n[duy; kNdh[;
Kfe;j; ehutNd 2021y; njhptpj;jhh;.
✓ ,g;NghJtiu. ngz;fs; ,uhZt tpkhdg; gilap;y jiuj;js flikfspy;
xU gFjpahf kl;LNk Nrh;f;fg;gl;Ls;sdh;.
✓ ,e;jpa
tpkhdg;
gilapy;
10
ngz;fs;
Nghh;
tpkhdpfshfr;
Nrh;f;fg;gl;Ls;sdh;.
mNj rkak;> ,e;jpa flw;gilapy; ngz; tpkhdpfs;
Nlhh;dpah; tpkhdj;ij ,af;fp gwe;J tUfpwhh;fs;.
NkYk; gp 81
fz;fhzpg;G tpkhdk; kw;Wk; n`ypfhg;lh;fspYk; ngz;fs; gzpGhpe;J
tUfpwhh;fs;.
✓ 10 kfsph; Nghh; tpkhdpfisj; jtpu> ,e;jpa tpkhdg; gilapy; 111 ngz;fs;
tpkhdpfshfTk;
cs;sdh;.
mth;fs;
rhg;gh;fisAk;
Nghf;Ftuj;J
tpkhdq;fisAk; ,af;Ffpwhh;fs;.
➢ ,e;jpahtpd; KjyhtJ cs;ehl;L 9 kpkP nk~pd; gp;];ly;
,e;jpa
,uhZtk; kw;Wk; ghJfhg;G Muha;r;rp kw;Wk; tsh;r;rp mikg;G (DRDO)My;
,ize;J $l;lhf cUthf;fg;gl;Ls;sJ.
✓ ,e;j nk~pd; gp];lYf;F ‘m];kp’ vd;W ngahplg;gl;Ls;sJ. ,jd; nghUs;
Ra khpahij> fbd ciog;G kw;Wk; ngUik vd;gjhFk;.
✓ Kg;ghpkhz
mr;R
nray;Kiwfs;
gp];lypd;
gy;NtW
gFjpfis
tbtikj;jy; kw;Wk; Kd;khjphp nra;tjpy; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd vd;W
bMh;bX xU mwpf;ifapy; njhptpj;Js;sJ.
,jpy; cNyhf Kg;ghpkhd
mr;rpdhy; cUthf;fg;gl;l J}z;Ljy; $WfSk; mlq;Fk;.
➢ FbauR jpd mzptFg;G 2021y; gq;Nfw;w Kjy; ngz; Nghh; tpkhdpahf
gtdhfhe;j; Mdhh;.
✓ ,e;jpa tpkhdg; gilapy; Kjy; ngz; Nghh; tpkhdpfspy; gtdhfhe;Jk;
xUth; Mthh;.
gtdhfhe;j;> Nkhfdh rpq; kw;Wk; mtzp rJh;Ntjp
MfpNahUld; 2016Mk; Mz;by; ,e;jpa tpkhdg; gilapy; Kjy; ngz; Nghh;
tpkhdpahfr; Nrh;f;fg;gl;lhh;.
➢ ,e;jpah> gpnuQ;R uNgy; Nghh; tpkhdq;fs; ghiytd ,uT Nghh;
tpisahl;Lfisj; njhlq;fpAs;sd.
✓ [dthp 20> 2021 md;W ,e;jpa tpkhdg; gil> gpnuQ;R rfhf;fSld;
jd;Dila uNgy; Nghh; tpkhdq;fisf; nfhz;L KjyhtJ nghpa rh;tNjr
Nghh; tpisahl;Lfis N[hj;g+hpy; njhlq;fpaJ.
✓ ghiytd tPud; 21 (Desert Knight-21) vd;w Nghh;gg
; apw;rp [dthp 20 Kjy;
24 tiu> N[hj;g+hpy; cs;s ,e;jpa tpkhdg; gil jsj;jpy; eilngw;wJ.
✓ gpnuQ;Rf;fhuh;fs; Vh;Ng]; V-33 ky;b-Nuhy; Nlq;fh; buhd;];Nghh;l;> uNgh;> V400vk;
je;jpNuhgha
Nghf;Ftuj;J
tpkhdk;>
kw;Wk;
Rkhh;
175
gzpahsh;fSld; ,jpy; fye;J nfhs;fpwhh;fs;.
✓ ,e;j gapw;rpapy; gq;Nfw;Ws;s ,e;jpa tpkhdg;gil tpkhdq;fspy; R-30
vk;NfI. kpuh[; 2000> AWACS kw;Wk; AEW&C tpkhdq;fs;> uNgy;> Ivy;-78
tpkhd vhpnghUs; epug;Gk; tpkhdq;fs; Mfpait mlq;Fk;.
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➢ Mk;ngf;]; (AMPHEX) –21: ,e;jpa flw;gilahdJ ,e;jpa ,uhZtk; kw;Wk;
,e;jpa tpkhdg; gilAld; ,ize;J $l;L gapw;rpia Nkw;nfhz;lJ.
✓ 2021 [dthp 21-25 fhyj;jpy; me;jkhd; kw;Wk; epf;Nfhghh; jPTfspy;
AMPHEX – 21 vd;w nghpa mstpyhd Kj;jug;G Nrit $l;L ,Uepiyg;
gapw;rp elj;jg;gl;lJ.
✓ ,e;jg; gapw;rpapd; Kj;jug;G Nritapy; ,e;jpa flw;gilf; fg;gy;fs;> ,e;jpa
,uhZtj;
JUg;Gfs;
kw;Wk;
tpkhdg;gilapd;
gy;NtW
tifahd
tpkhdq;fs; Mfpait gq;Nfw;wd.
✓ %d;W Nritfspd; nray;ghl;L rpndh;[p kw;Wk; $l;L Aj;j rz;il
jpwd;fis Nkk;gLj;JtNjhL. mjd; jPTg; gpuNjrq;fspd; gpuhe;jpa xUikg;
ghl;ilg; ghJfhg;gjw;fhd ,e;jpahtpd; jpwd;fis rhpghh;gg
; ijAk;; ,e;jg;
gapw;rp Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.
➢ ,e;jpa VTfizfs; Vw;Wkjp
✓ ,e;jpah> tUk; Mz;Lfspy; VTfizfs; Vw;Wkjp nra;ag;gLk; ehLfspd;
gl;baiyj; jahhpj;Js;sJ.
✓ Mfh~; VTfizfs;> vjphpfspd; tpkhdq;fs;> n`ypfhg;lh;fs;> l;Nuhd;fs;
kw;Wk; ePh;%o;fpf; fg;gy; VTfizfis 25 fpkP J}uj;jpy; jLf;Fk; jpwd;
nfhz;lit.
✓ gpuNkh];
VTfizahdJ
jw;NghJ
400
fpkP
nry;Yk;
msTf;F
tbikf;fg;gl;lL;ssJ. ,e;jpahTk; u~;ahTk; ,e;j Mz;l 800 fpkP
njhiyT nry;Yk; tif VTfiziag; ghpNrhjpf;fj; jpl;lkpl;Ls;sd.
Vw;Wkjp gjpg;G 290 fpkP nry;Yk; jpwd; nfhz;ljhf ,Uf;Fk;.
✓ ,e;jg; gl;baypy; ,lk; ngw;Ws;s ,uz;lhtJ ehL ,e;NjhNdrpah MFk;.
tpal;ehk;> If;fpa muG mkPufq;fs;> rt+jp mNugpah kw;Wk; njd;dhg;gphpf;fh
Mfpa ehLfSk; 290 fpkP nrd;W jhf;Fk; VTfizia thq;Ftjpy;
Mth;fs; nfhz;Ls;sd.
➢ ];lhh; ];l;hf
P ; thd; ghJfhg;G mikg;G (STAR Streak Air Defence System)
✓ ghuj; ildkpf;]; ypl; vd;w ,e;jpa muR epWtdk; - ];lhh; ];l;hf
P ; thd;
ghJfhg;G mikg;gpy; gu];gu xj;Jiog;Gf;fhf> rkPgj;jpy; xU gpnuQ;R
gd;dhl;L epWtdkhd Njy;]; cld; xU xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;Ls;sJ.
✓ ];lhh; ];l;hPf; vd;gJ Gtpapd; Nkw;gug;gpy; ,Ue;J thDf;Fg; ghAk; xU
FWfpa J}u VTfiz MFk;.
,J khf; 3 Ntfj;jpy; gazpf;f KbAk;.
mjhtJ VTfizapd; Ntfk; xypapd; Ntfj;ijtpl %d;W klq;F mjpfk;.
➢ ‘ftrk;’ (Kavach) ,uhZt gapw;rp
✓ ,e;jpa ,uhZtk; - xU nghpa mstpyhd ‘ftrk;’ vd;w xU $l;L
,uhZtg; gapw;rpia me;jkhd fly; kw;Wk; tq;fhs tphpFlhtpy; elj;jj;
jpl;lkpl;Ls;sJ.
✓ ,jpy; ,e;jpa flw;gil> ,e;jpa ,uhZtk;> ,e;jpa tpkhdg;gil kw;Wk;
,e;jpa flNyhu fhty; gil Mfpait mlq;Fk;.
NkYk; ,uhZtj;jpd;
ePhpYk; epyj;jpYk; ,aq;Fk; gilazpapd; gq;Nfw;Gk; mzptFg;Gk; ,lk;
ngWk;.
✓ ftr clw;gapw;rpAld; $lNt> $l;L Ez;zwpT fz;fhzpg;G NtTg; gzpAk;
(Intelligence Surveillance Reconnaissance) eilngWk;.
✓ ,];Nuypy; ,Ue;J thq;fg;gl;l ,e;jpa tpkhdg;gilapd; n`uhd; Mspy;yh
tpkhdk; csTj;Jiw kw;Wk; fz;fhzpg;Gg; gzpf;F xJf;fg;gl;Ls;sJ.
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✓ ,jpy; SATA kw;Wk; Black Hornet Mfpa csTj; Jiw fUtpfSk; ,e;j
Nrhjidfspd;NghJ gad;gLj;jg;gLk;.
➢ Mfh~; Gjpa jiyKiw VTfiz (Akash- New Generation Missile)
✓ ,e;j VTfizahdJ> Nghh; tpkhdq;fs;> fg;gy; VTfizfs; kw;Wk;
thd;top
Nkw;gug;G
VTfizfs;
Mfpatw;wpypUe;J
thd;top
mr;RWj;jy;fisj; jLf;f KbAk; kw;Wk; ,e;jpa tpkhdg;gilapd; ghJfhg;G
mikg;ig cah;j;Jtjw;fhfNt ,J Vtg;gLfpwJ.
✓ Mfh~; Gjpa jiyKiw VTfiz vd;gJ xU eLj;ju J}u nkhigy;
ghJfhg;G mikg;ghFk;.
,J VTfiz mikg;Gfis cUthf;fpa ghuj;
ildkpf;]; ypl; My; $l;lhfj; jahhpf;fg;gl;lJ MFk;.
➢ #g;gh; LNthuh vk;Nf 2,d;> ,e;jpa flw;gil mjpNtf jhf;Fjy; thfdk; -81>
(Indian Naval Fast Attack Craft, IN FAC T-81, of the Super Dvora MK II)
✓ Kk;ig flw;gil fg;gy;Jiw tshfj;jpy; eilngw;w ,e;epfo;r;rpapy;
Kjd;ik tpUe;jpduhf kfhuh~;buh flw;gilg; gFjpapd; hpah; ml;kpuy; tp.
rPdpth];> fye;J nfhz;lhh;.
✓ 60ld; ,lg; ngah;r;rpAld; 25 kPl;lh; ePsk; nfhz;l fg;gyhdJ> Nfhth
~pg;ahh;L ypl; epWtdj;jpy; ,];Nuypd; jpUthsh;fs; uhk;jhTld; ,ize;J
fl;lg;gl;lJ.
➢ ‘ராெஸ்தாைில் ‘யூத் அபியாஸ்’

✓ ெிப்ரெரி 8 முதல் 21 ெறர மகாென் கள துப்ொக்கிச் சூடு எல்றலகளில்
‘யுத் அெியாஸ்’ ெயிற்சி நறடவெறும்.

✓ யுத்

அெியாஸுக்கான

அவமரிக்க

ெறடப்ெிரிெில்

ஒரு

தறலறமயக

ெறடப்ெிரிவு மற்றும் ஸ்ட்றரக்கர் ெிரிசகட் காம்ொட் அணிறயச் சசர்ந்த
சுமார் 250 ெரர்கள்
ீ
அடங்கிய ஒரு ெட்டாலியன் குழு ஆகியறெ உள்ளன.

➢ கா - 226 டி:
✓ இந்த

வஹலிகாப்டர்கறள

(ஐஆர்எச்எல்)

இந்தியா

தயாரிக்கும்.

ரஷ்யா

இது

வஹலிகாப்டர்ஸ்

எச்ஏஎல்

மற்றும்

வஹலிகாப்டர்களுக்கு இறடயிலான கூட்டு நிறுெனமாகும்.

லிமிவடட்

ரஷ்ய

✓ கா -226 டி என்ெது இராணுெம் மற்றும் ெிமானப்ெறடயின் சீட்டா மற்றும்
சசடக் ஆகியெற்றை மாற்றுெதாகும்.

➢ ட்சராசபக்ஸ்:

✓ இந்த ெயிற்சியில் இந்திய கடற்ெறட, 13 கடசலார மாநிலங்கள் மற்றும்
யூனியன்

ெிரசதசங்களின்

கடல்

காெல்துறை

காெல்ெறட மற்றும் ெிை ெங்குதாரர்கள் ெங்சகற்ைனர்.

✓ அறதத்

வதாடர்ந்து

“ஆம்வெக்ஸ்-21”

எனப்ெடும்

முத்தரப்பு சசறெ கூட்டு ெயிற்சியளிக்கப்ெட்டது.

மற்றும்

வெரிய

கடசலார

அளெிலான

✓ இது ெனெரி 21 முதல் 25 ெறர அந்தமான் மற்றும் நிக்சகாொர் தீவுகளில்
நடத்தப்ெட்டது.
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➢ பாசசக்ஸ் இராணுவப் பயிற்சி:
✓ இந்திய

மற்றும்

இந்சதாசனசிய

கடற்ெறடகள்

ொவசக்ஸ் இராணுெப் ெயிற்சிறய நடத்தியது.

✓ வசயல்ொட்டு

இயங்குதன்றம

இறடயிலான

ஒட்டுவமாத்த

ெயிற்சி கெனம் வசலுத்தியது.

✓ ஐ.என்.எஸ்

தல்ொர்

இந்திய

-

மற்றும்

இரு

கடற்ெறடக்

கப்ெல்

ஒத்துறழப்றெ

அசரெிய

கடலில்

கடற்ெறடகளுக்கும்

சமம்ெடுத்துெதில்
மற்றும்

இந்த

மல்டிசரால்

வகார்வெட் சக.ஆர்.ஐ ெங் சடாசமாொ என்ெது இந்சதாசனசிய கடற்ெறட
கப்ெல். இறெ இரண்டும் இதில் ெங்குவெற்ைன.

➢ உத்தம் ராைார்கள்:

✓ இந்தியாெில் தயாரிக்கப்ெட்ட உத்தம் சரடார்கள் குறைந்தது 51% சதொஸ்
சொராளிகளில்

என்னும்

ெிமானத்தில்

ெிமானப்ெறடயில் (ஐ.ஏ.எஃப்) சசர்க்கப்ெடும்.

நிறுெப்ெட்டு

இந்திய

ஒப்ெந்தம்

சமீ ெத்திய

➢ 118 அர்ெுன் ைார்க் -1 ஏ பிரதாை சபார் சதாட்டிகள்:
✓ "சமம்ெடுத்தப்ெட்ட"

அர்ெுன்

வதாட்டிகளுக்கான

காலங்களில் நம் நாட்டு ஆயுத தயாரிப்பு அறமப்புகளுக்கான இரண்டாெது
மிகப்வெரிய ஒப்ெந்தமாகும்.

✓ கல்யாணி

எம்

நிலப்ெரப்ெிலும்,
வெடிக்கும்

4

என்ெது

சுரங்கங்களால்

சாதனங்களின்

ெல-ெயன்

தளமாகும்,

இது

கடினமான

அச்சுறுத்தல்களிலும்

ெிறரொக

ொதிக்கப்ெட்ட

(ஐஇடி)

ெகுதிகளிலும்,

இயங்குெதற்காக ெடிெறமக்கப்ெட்டுள்ளது.

சமம்ெட்ட

➢ tpkhd Nghh;g; gapw;rp ‘ghiytdf; nfhb’ (Desert Flag)
✓ ,e;jpah – If;fpa muG mkPufj;jpy;> ,e;j khjj;jpy; eilngwTs;s xU
nghpa gd;dhl;L tpkhd Nghh; gapw;rpahfpa ‘ghiytdf; nfhb’apy;> Nghh;
n[l; kw;Wk; mjpf vil nfhz;l Vh;ypg;l; tpkhdq;fSld; fye;J nfhs;s
cs;sJ.
✓ %Nyhgha hPjpapy; mike;Js;s ghurPf tisFlh gpuhe;jpaj;jpy; ,e;jpah
gq;Nfw;Fk; KjyhtJ gapw;rp ,JthFk;.
✓ 2016y; eilngw;w mnkhpf;f ‘nrq;nfhb’. 2017y; eilngw;w ,];Nuypa
‘ePyf;nfhb’ kw;Wk; 2018y; M];jpNuypahtpy; eilngw;w ‘gpl;r; gpshf;’ Nghh;
tpisahl;Lfs; MfpaitNa ,e;jpah gq;Nfw;w ,ju gapw;rpfs; MFk;.
➢ fhw;W Rje;jpu ce;J tpir (Air Independent Propulsion)
✓ fhw;W
Rje;jpu
ce;J
tpir
vd;gJ
xU
fly;
ce;J
tpir
njhopy;El;gkhFk;. ,J mZrf;jp my;yhj ePh; %o;fpf;f fg;gy; tspkz;ly
Mf;rp[id mZfhky; my;yJ ];Nehh;nfiyg; gad;gLj;Jtjd;%yk;
nray;gl mDkjpf;fpwJ.
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✓ ,e;j mikg;ig ghJfhg;G Muha;r;rp mgptpUj;jp
nghUl;fs; Muha;r;rp Ma;tfk; cUthf;fpAs;sJ.

mikg;gpd;

flw;gilg;

✓ ,e;jj; njhopy;El;gkhdJ mZrf;jp ePh;%o;fpf; fg;giy tpl mikjpahf
khw;Wtjd; %yk; Jiz Nkw;gug;Gj; jsj;ij kpfTk; Mgj;jhdjhf
Mf;FfpwJ.
✓ ,J ,e;jpa ePh;%o;fpf; fg;gy;fis kpfTk; mikjpahfTk; Mgj;jhdjhfTk;
khw;Wk; xU nghpa tsh;r;rpahFk;.
➢ l];l;ypf; (DUSTLIK) II
✓ ,e;jpah c];ngfp];jhd; $l;L ,uhZtg; gapw;rpahfpa ‘l];l;ypf; II’- khh;r;
10 md;W cj;juhfz;l; khepyj;jpd; uhzpf;Nfl;by; cs;s ntspehl;L gapw;rp
Kid nrsghl;bahtpy; njhlq;fpaJ.
➢ fy;ahzp u/Ngy; Nkk;gl;l mikg;Gfs; (Kalyani Rafael Advanced Systems)
✓ fy;ahzp u/Ngy; Nkk;gl;l mikg;Gfs; - Ijuhghj; rh;tNjr tpkhd
epiyaj;jpw;F mUfpy; mike;Js;s mjd; ,Ug;gpypUe;J ,e;jpa uhZtk;
kw;Wk; ,e;jpa tpkhdg;gilf;fhd eLj;ju tuk;gpyhd> Nkw;gug;gpypUe;J
tpd;dpy; nrYj;jg;gLk; VTfizf; fUtpfis ntspapl;Ls;sJ.
✓ ,e;j fy;ahzp u/Ngy; Nkk;gl;l mikg;Gfs; vd;gJ ,e;jpahtpd; fy;ahzp
FOkj;jpw;Fk;> ,];Nuypd; u/Ngy; Nkk;gl;l ghJfhg;G mikg;GfSf;Fk;
,ilapyhd xU $l;L Kaw;rpahFk;.
,e;j fy;ahzp u/Ngy; Nkk;gl;l
mikg;Gfs; tUk; Mz;Lfspy; 1000f;Fk; Nkw;gl;l eLj;ju tuk;gpyhd>
Nkw;gug;gpypUe;J tpd;dpy; nrYj;jg;gLk; VTfizf;; fUtpfis ,e;jpahTf;F
toq;Fk;.
✓ ,e;j VTfizg; gphpTfs; vjph;fhyj;jpy;
ildkpf;]; ypl; cld; mDg;gg;gLk;.

xUq;fpizg;gjw;fhf

ghuj;

➢ gg;gp – gaq;futhj vjph;gG
; – 2021 (Pabbi)
✓ ,e;jpah - ~hq;fha; xj;Jiog;G mikg;gpd; gy ehLfspd; gaq;futhj
vjph;g;Gg; gapw;rpahfpa ‘gg;gp –gaq;futhj vjph;g;G 2021’y; gq;Nfw;Fkh vd;gJ
Fwpj;J ,d;dKk; KbT nra;ag;gltpy;iy.
✓ ifgh; gf;Jd;f;th khfhzj;jpd; et;n~uh khtl;lj;jpy; cs;s gg;gp
efuj;jpw;F mUfpYs;s ghfp];jhdpd; Njrpa gaq;futhj vjph;g;G ikaj;jpy;
,e;j Mz;L ,Wjpapy; ,e;jf; $l;Lg; gapw;rp eilngWk;.
➢ ghnrf;]; (Passex)
✓ ,e;jpahTk; mnkhpf;fhTk; - tq;fhs tphpFlhtpy; ,uz;L ehs; flw;gilg;
gapw;rpahd ‘ghnrf;ir’j; njhlq;fp itj;jd.
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✓ ,e;jpa flw;gilahdJ jdJ Nghh;f;fg;gyhd ~pthypf; kw;Wk; ePz;l J}u
fly; Nuhe;J tpkhdkhd g;gp81I ‘ghnrf;];’ gapw;rpapy; epWj;jpaJ. mNj
Neuj;jpy; mnkhpf;ff; flw;gilahdJ> Av];v]; jpNahlh; &];nty;l; Nfhpah;
];biuf; FOthy; gpujpepjpj;Jtk; nra;ag;gl;lJ.
➢ ,e;jpah – tpiutpy; %d;W mZrf;jpj; jhf;Fjy; ePh;%o;fpf; fg;gy;fisf;
fl;Lk; xU nkfh cs;ehl;Lj; jpl;lj;ijj; njhlq;f cs;sJ.
✓ Ivd;v]; rf;uh vd;gJ jw;NghJ gad;ghl;by;
,aq;Fk; jhf;Fjy; ePh;%o;fpf; fg;gyhFk;.

,Uf;Fk;

mZrf;jpahy;

➢ yh ng&];; (La Perouse)
✓ ,e;jpah - ,e;j khjk; tq;fhs tphpFlhtpy; eilngWk; gpnuQ;R flw;gilg;
gapw;rpahd yh ng&]; epfo;r;rpapy; gq;Nfw;f cs;sJ.
➢ M];lh; vf;]; (Aster X)> tpz;ntspapy; mjDila 1tJ ,uhZt gapw;rp.
✓ gpuhd;]; jdJ nraw;iff; Nfhs;fs; kw;Wk; gpw ghJfhg;G cgfuzq;fs;
kPjhd jhf;Fjy;fSf;F vjpuhd mjd; jpwid gFg;gha;T nra;tjw;fhf
tpz;ntspapy; jdJ 5 ehs; ,uhZtg; gapw;rpiaj; njhlq;fpaJ.
✓ M];lh; vf;]; vd;gJ gpuhd;rpd; 1tJ tpz;ntsp ,uhZtg; gapw;rp kw;Wk;
INuhg;gpa ehLfsp;y 1tJ ,lkhFk;.

சபாருளாதாரம்
➢ ஒசர நாடு ஒசர குமறதீர்ப்பு (ஒன் சநஷன் ஒன் ஒம்புட்ஸ்சைன்):

✓ மூன்று ஒம்புட்ஸ்சமன் திட்டங்கள் தற்சொது ெங்கி, ெங்கி சாராத நிதி
நிறுெனங்கள் மற்றும் டிெிட்டல் ெரிெர்த்தறனகளில் கிறடக்கின்ைன.

✓ இந்த

மின்-ஒருங்கிறணந்த

வதாடங்கப்ெடும்.

குறைதீர்ப்பு

திட்டம்

ெூன்

2021-இல்

➢ ரிசர்வ் வங்கியின் நாணயக் சகாள்மக ைறுஆய்வு:

✓ வரப்சொ ெிகிதம் 4% ஆக மாைாமல், உண்றமயான வமாத்த உள்நாட்டு
உற்ெத்தியின் ெளர்ச்சி 2021-22-ஆம் ஆண்டில் 10.5 சதெதமாக
ீ
இருக்கும்
என்று கணிக்கப்ெட்டுள்ளது.

✓ வரப்சொ

ெிகிதம்

4

சதெதத்திலும்,
ீ

தறலகீ ழ்

வரப்சொ

சதெதத்திலும்
ீ
மாற்ைம் ஏதும் இல்லாமல் றெக்கப்ெட்டுள்ளது.

ெதம்
ீ

3.35

✓ வகாள்றக மறுஆய்றெ அைிெிக்கும் சொது ரிசர்வ் ெங்கியின் ஆளுநர்

சக்தி காந்த தாஸ், 2021-22 நிதியாண்டில் வமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தியின்
ெளர்ச்சி 10.5 சதெதமாக
ீ
இருக்கும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிைது என்ைார்.
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➢ ];khh;l;l mg; cd;dhl;b - topfhl;ly; jpl;lk;
✓ ,J Muk;gj;jpy; tq;fpapd; ];khh;l; mg; jpl;lj;Jld; njhlh;Gila 3>000f;Fk;
Nkw;gl;l ngz; njhopy;KidNthh;fisf; Fwpitf;Fk;.
✓ ,e;j ];khh;l; mg; jpl;lj;ij vr;bvg;rp tq;fp 2018Mk; Mz;by;
mwpKfg;gLj;jpaJ. ,J tq;fpapay; njhlf;f epiy epWtdq;fSf;fhfj;
njhlq;fg;gl;l xU Md;iyd; topfhl;ly; jskhFk;.
✓ ,e;jj;
jpl;lj;jpd;fPo;>
vr;bvg;rp
tq;fpahdJ>
njhopy;KidNthiu
Nkk;gLj;Jtjw;fhf khepy muRfs;> ,d;FNgl;lh;fs; kw;Wk; KLf;fpfs;
Mfpatw;Wld; ,ize;J nray;gLfpwJ.
➢ nka;b (MeitY) apd; b[pl;ly; fl;lz kjpg;ngz; ml;il
✓ xUq;fpize;j nfhLg;gdT ,ilKf ,aq;Fjsj;jpy; v];gpI 54 Nfhb
ghpth;j;jidfis
mile;Js;sJ
kw;Wk;
31.5
Nfhb
gadh;fisf;
nfhz;Ls;sJ.
✓ v];gpI
kpfg;nghpa
nlgpl;
fhh;Lfis
toq;Fk;
epWtdkhf
cUntLj;Js;sJ. ,J 290 kpy;ypaDf;Fk; mjpfkhd nlgpl; fhh;Lfisf;
nfhz;Ls;sJ> ,J nrytpd ml;ilfisg; nghWj;jtiu 30 tpOf;fhL
re;ijg;
gq;iff;
nfhz;Ls;sJ>
mNj
rkak;
ghpkhw;w
msitg;
nghWj;jtiu 29 tpOf;fhL gq;iff; nfhz;Ls;sJ.
✓ ,e;j tq;fp mjd; nkhigy; tq;fp ghpth;j;jid mstpd; %yk; Rkhh; 25
tpOf;fhL re;ijg; gq;iff; nfhz;Ls;sJ.
✓ NkYk;> tq;fpf; fld; kw;Wk; fld; toq;Fk;
Nghf;Ftuj;ijg;
nghWj;jtiuapy;
v];gpI
,d;
NritahdJ Kjyplj;ijg; gpbj;jJ.

gphptpy; Md;iyd;
,iza
tq;fpr;

➢ nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp (GDP) tsh;r;rp 10.1 tpOf;fhlhf ,Uf;Fk; vd;W
kjpg;gplg;gl;Ls;sJ
✓ cyf tq;fp – 2021-22 epjpahz;by; [dthp khjj;jpy; kjpg;gplg;gl;l 5.4
rjtPjj;jpypUe;J ,e;jpahtpd; nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp tsh;r;rp fzpg;ig
10.1 tpOf;fhlhf cah;j;jpAs;sJ.
➢ th;j;jfk; kw;Wk; Nkk;ghl;Lf;fhd I.eh khehL (UN Conference on Trade and
Development)
✓ nfhNuhdh itu]; ngUe;njhw;W fhuzkhf 2020Mk; Mz;by; ,e;jpahtpd;
nghUshjhuk; 6.9 tpOf;fhL msTf;F FiwAk; vd;W mJ fzpj;Js;sJ.
2021Mk; Mz;by; ‘tYthd kPl;ig’g; gjpT nra;J 5 tpOf;fhL tsh;r;rp
milAk; vd;Wk; fzpf;fg;gl;Ls;sJ.
✓ NkYk;>
2021Mk;
Mz;by;
cyfg;
nghUshjhuk;
4.7
tpOf;fhL
tsh;r;rpailAk; vd;Wk; th;j;jfk; kw;Wk; Nkk;ghl;Lf;fhd I.eh khehL
kjpg;gpl;Ls;sJ.
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➢ ,e;jpahtpd; me;epa nryhtzp ifapUg;G> u~;ahtpd; me;epa nryhtzp
ifapUg;igtpl mjpfkhfp> cyfpd; ehd;fhtJ nghpa ,Ug;G vd;w epiyia
mile;Js;sJ.
✓ ,e;jpa hprh;t; tq;fpapd; juTfspd;gb> khh;r 5Mk; Njjpa epytug;gb
,e;jpahtpd; ntspehl;L ehza ,Ug;G 580.3 gpy;ypad; lhyuhf cs;sJ.
✓ u~;ahtpd; ,Ug;G 580.1 gpy;ypad; lhyu; MFk;.
✓ xl;Lnkhj;jkhf> rh;tNjr ehza epjp ml;ltizapd;gb> rPdhtpy; mjpf
msthf ,Ug;G cs;sJ.
mjw;F mLj;j ,lq;fis [g;ghd; kw;Wk;
Rtpl;rh;yhe;J Mfpa ehLfs; ngw;Ws;sd.

juthpirg; gl;bay;
➢ ,e;jpah GJik ml;ltiz (India Innovation Index) 2020:
✓ 2021 [dthp 20Mk; Njjp ntspaplg;gl;l epj;jp MNahf; ,e;jpah GJik
ml;ltiz 2020,y; fh;ehlfh> ehl;bd; kpf GJikahd Kf;fpakhd
khepykhf jdJ epiyiaj; jf;f itj;Jf; nfhz;Ls;sJ.
✓ ,e;j ml;ltizapd; Kjy; gjpg;G mf;Nlhgh; 2019y; ntspaplg;gl;lJ.
✓ epj;jp MNahf; mikg;gpd; Jizj; jiyth; lhf;lh;. uh[Pt; Fkhh;.
khepyq;fs;:
✓ fh;ehlfh 42.5 Gs;spfisg; ngw;wJ> mijj; njhlh;e;J kfhuh~;buh 38
Gs;spfisg; ngw;W ,uz;lhtJ ,lj;jpy; cs;sJ.
jkpo;ehL 37.91
Gs;spfSld; %d;whtJ ,lj;jpy; cs;sJ.
,e;j ml;ltizapy; 14.5
Gs;spfs; ngw;W gPfhh; filrp ,lj;jpy; cs;sJ.
tlfpof;F – kiyg;gFjp khepyq;fs;;:
✓ tlfpof;F / kiy khepyq;fspy; 25.6 Gs;spfisg; ngw;W ,khryg; gpuNjrk;
Kjy; ,lj;ijg; gpbj;Js;sJ.
mjw;F mLj;j ,lq;fis
cj;juhfz;l;
kw;Wk; kzpg;g+h; khepyq;fs; ngw;Ws;sd. Nkfhyah 12.15 Gs;spfisg;
ngw;W ,e;jg; gl;baypy; filrp ,lj;ijg; ngw;Ws;sJ.
a+dpad; gpuNjrq;fs;- khefu khepyq;fs;:
✓ a+dpad; gpuNjrq;fs; - khefu khepyq;fspy; 46.60 Gs;spfisg; ngw;W
nly;yp Kjyplk; tfpf;fpwJ. mjw;F mLj;j ,lq;fis rz;bfh; kw;Wk;
lhkz; ila+ ngw;Ws;sd. ,yl;rj;jPTfs; 11.71 Gs;spfisg; ngw;W filrp
,lj;jpy; cs;sJ.
➢ nl];yh kw;Wk; ];Ng]; vf;]; (Tesla and SpaceX)
✓ nl];yh kw;Wk; ];Ng]; vf;]; ,d; gpd;dzpapy; cs;s vyd; k];f;
vd;gtNu ,e;j g+kpapy; cs;sth;fspNyNa kpfg;nghpa gzf;fhuh; Mthh;.
✓ ];Ng]; vf;];-d; Kjd;ikr; nray; mytyh; vd;w epiyapy; jdpahh;
tpz;ntsp ge;jaj;jpy; cs;s ePy njhlf;fk; (Blue Origin) vd;w mikg;gpd;
chpikahsuhfpa ngN[h]{f;F xU Nghl;bahsuhfTk; mth; tpsq;Ffpwhh;.
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➢ n`d;yp flTr;rPl;L ml;ltiz
✓ n`d;yp flTr;rPl;L ml;ltizapy; 58 Gs;spfs; ngw;W ,e;jpah 85tJ
,lj;jpy; cs;sJ.
✓ 2020 (84tJ ,lk;) kw;Wk; 2019 (82tJ ,lk;) If; fhl;bYk; ,e;jpa
flTr;rPl;L jw;NghJ Kd;Ndw;wk; ngw;Ws;sJ.
✓ ,e;j ml;ltizapy; [g;ghd; njhlh;e;J Kjyplk; tfpf;fpwJ. ,e;j flTr;
rPl;il itj;jpUg;gth;fs; tprh ,y;yhkNyNa 191 ehLfSf;F gazk;
Nkw;nfhs;syhk;.
➢ ெைநாயக குறியீடு 2020:

✓

,e;jpah – 53tJ ,lk;

➢ இந்திய திறன் அறிக்மக 2021:

✓ இந்திய திைன் அைிக்றக 2021-இன் ெடி மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு மற்றும்
உத்தரப்ெிரசதசம்

ஆகியறெ

அதிக

செறலொய்ப்புத்

முதல் மூன்று மாநிலங்களாக உள்ளன.

✓ கர்நாடகா

நான்காெது

ெிடித்தன.

✓ ஆர்ெமுள்ள

இடத்றதயும்,

நிபுணர்களுக்காக

ஆந்திரா

✓ வடல்லி,

வதலுங்கானா,

ஆகியறெ

செறல

குெராத்,

ஐந்தாெது

ெணியாற்றுெதில்

ெிரும்ெப்ெடும் நகரங்களில் ஒன்ைாக உள்ள.

ராெஸ்தான்

வசய்யக்கூடிய

மாநிலங்கறள நிறைவு வசய்கின்ைன.

திைறம

திைன்

வகாண்ட

இடத்றதயும்

வெங்களூர்

மற்றும்

மிகவும்

சமற்கு

அடிப்ெறடயில்

ெங்கம்

முதல்

10

➢ nghUshjhu Rje;jpu ml;ltiz (Economic Freedom Index) 2021
✓ rpq;fg;g+h; - ‘nghUshjhu Rje;jpu ml;ltiz 2021’ cyf juthpirapy;
njhlh;r;rpahf ,uz;lhtJ Mz;lhf Kjyplj;ijg; gpbj;Js;sJ.
✓ mnkhpf;f fd;rh;Ntbt; rpe;jidf; FOthd n`hpNl[; mwf;fl;lis
jahhpj;j ,e;jf; FwpaPl;by;> 2019 [_iy Kjy; 2020 [{d; tiu184 ehLfs;
,lk; ngw;Ws;sd.
✓ 2021 FwpaPl;by; 56.5 Gs;spfSld; ,e;jpah 121tJ Rje;jpu ehlhf cs;sJ.
,J ‘ngUk;ghYk; Rje;jpukw;wJ’ vd;w gphptpd;fPo; itf;fg;gl;Ls;sJ kw;Wk;
40 Mrpa grpgpf; ehLfspy; 26 ,lj;jpy; cs;sJ.
➢ nfsjk; mjhdp – g;Sk;ngh;f; gpy;ypadh;fs; ml;ltizapd;gb> ,e;j Mz;L
cyfpd; NtW ve;j egiuAk; tpl mjpf nry;tj;ijg; ngw;Ws;shh;.
✓ mjhdpapd; epfu kjpg;G 16.2 gpy;ypad; lhyh; cah;e;J> 2021Mk; Mz;by; 50
gpy;ypd; lhyh;fis vl;bAs;sJ.
✓ ,J mtiu Mz;bd; kpfg;nghpa nry;te;juhf Mf;fpAs;sJ. 2021Mk;
Mz;by; n[/g; ngNrhiy Ke;jpa vNyhd; k];iff; $l tPo;j;jp cyf
gzf;fhuh; vd;w gl;lj;ij mth; ntd;whh;.
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➢ cyf kfpo;r;rp mwpf;if 2021y; ,e;jpah 139tJ ,lj;jpy; cs;sJ
➢ tPl;Ltrjp kw;Wk; efh;g;Gw tptfhuq;fs; mikr;rfk; (MoHUA) vspjhd
tho;f;if ml;ltiz (EOL) 2020 kw;Wk; efuhl;rp nray;jpwd; FwpaPL (MPI)
2020f;fhd juthpirfis ntspapLfpwJ
✓ ,e;jpahtpy; efuhl;rp nray;jpwd; FwpaPL Ma;T Nkw;nfhs;sg;gLtJ ,JNt
Kjy; jlitahFk;.
,J vspjhd tho;f;if ml;ltiz FwpaPl;Lld;
,ize;J njhlq;fg;gl;Ls;sJ.

epakdq;fs;
➢ gpujkh; eNue;jpu Nkhb> =Nrhk;ehj; Nfhtpy; mwf;fl;lisapd; mLj;j
jiytuhf epakpf;fg;gl;Ls;shh;.
✓ F[uhj;jpy; cs;s kpfTk; Gfo;ngw;w Nrhk;ehj; Nfhtpiy eph;tfpf;Fk;
mwf;fl;lisf;F Gjpa jiytuhf gpujkh; eNue;jpu Nkhb epakdk;
nra;ag;gl;Ls;shh;.
✓ ,e;j Kbitj; njhlh;e;J> Kd;dhs; gpujkh; nkhuhh;[p Njrha;f;F mLj;jjhf>
,e;jg; nghWg;Gf;Fj; Njh;T nra;ag;gl;Ls;s ,uz;lhtJ gpujkh; eNue;jpu
Nkhb Mthh;.
✓ mf;Nlhgh; 2020y; Nfh~{gha; gl;Nly; fhykhdijj; njhlh;e;J Nrhk;ehj;
Nfhtpy; mwf;fl;lisapd; jiyth; gjtp fhypahf ,Ue;jJ.
➢ rQ;rPg; Ngdh;[p
✓ ePjpaurh; rQ;rPg; Ngdh;[p – nrd;id
ePjpgjpahf epakdk; nra;ag;gl;lhh;.

cah;epjp

kd;wj;jpd;

jiyik

➢ n[aj;jp Nfh~;
✓ ,e;jpa mgptpUj;jp nghUshjhu epGzh; n[aj;jp Nfh~;.
✓ nghUshjhuk; kw;Wk; r%f tptfhuq;fSf;fhd cah; kl;l MNyhridf;
FOtpy; ,lk; ngWtjw;fhf I.eh mikg;ghy; epakpf;fg;gl;Ls;s kpf
Kf;fpakhd 20 egh;fspy; xUth; Mthh;.
➢ Mh;.v];. ~h;kh – rkPgj;jpy; Gjpa Kjd;ikr; nray; mYtyuhf epakdk;
ngw;Ws;shh;.
✓ ,th; Nfhtpl; 19 I vjph;j;Jg; NghuhLtjw;fhd kw;Wk; Nfhtpl;-19 jLg;g+rp
tpepNahf njhopy;El;g jsk; Nfh-tpd; ,d; njhopy;El;gk; kw;Wk; juT
Nkyhz;ik Fwpj;j mjpfhuk; ngw;w FOtpd; jiytuhfTk; cs;shh;.
➢ பிரவன்
ீ

சின்ஹா

நியைிக்கப்பட்டுள்ளார்.

–

சிபிஐ-இன்

இமைக்கால

தமலவராக

➢ ஒசகான்சொ-இசவலா:

✓ றநெீரிய வொருளாதார நிபுணர், என்சகாசி ஒசகான்சொ-இவெலா - உலக
ெர்த்தக

அறமப்ெின்

(WTO)

முதல்

வெண்

தறலெராகவும்,

ஆப்ெிரிக்கத் தறலெராகவும் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார்.

✓ உலக

ெர்த்தக

அறமப்ெின்

164

உறுப்பு

நாடுகளின்

ெிரதிநிதிகளால்

ஒசகான்சொ-இவெலா இயக்குநர் வெனரலாக சதர்ந்வதடுக்கப்ெட்டார்.
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முதல்

➢ விெய் சம்ப்லா:

✓

ெிெய் சம்ப்லா - ெட்டியல் சாதிகளுக்கான
தறலெராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார்.

சதசிய

ஆறணயத்தின்

➢ m[a; ky;N`hj;uh I.eh. kdpj chpikfs; Nguit MNyhridf; FOtpd;
Kjy; ,e;jpaj; jiytuhf Mdhh;.
✓ If;fpa ehLfs; kdpj chpikfs; Nguitapd; MNyhridf; FOtpd;
jiytuhfj; Njh;e;njLf;fg;gl;l Kjy; ,e;jpah; vd;w ngUikia m[a;
ky;N`hj;uh ngw;Ws;shh;.
✓ ,e;jf; FOtpy; mtuJ 3 Mz;L fhyk; 2023 nrg;lk;gh; 30 md;W
KbtilAk;.
➢ ,e;jpa Fj;Jr; rz;il tPuhq;fid> Nkhp Nfhk;
✓ mth; rh;tNjr Fj;Jr; rz;il rq;f rhk;gpad;fs; kw;Wk; tPuh;fs; FOtpd;
jiytuhf epakpf;fg;gl;lhh;.
➢ ,e;jpa jiyik ePjpgjp v];.V. Nghg;Nl - %j;j cr;rePjpkd;w ePjpgjp ePjpaurh;
vd;.tp. ukzhit mLj;j ,e;jpaj; jiyik ePjpgjpahf epakpf;fg; ghpe;Jiu
nra;Js;shh;.
✓ ePjpaurh; ukzh> Vg;uy; khjk; ,e;jpahtpd; 48 tJ ,e;jpaj; jiyik
ePjpgjpahfg; gjtpNaw;Wf; nfhs;thh;.
➢ ,e;jpahtpd; rp.V.[p fphp!~; re;jpu Kh;K> I.ehtpd; ntsp jzpf;ifahsh;fs;
FOtpd; jiytuhf kPz;Lk; epakpf;fg;gl;lhh;

tpUJfs;
➢ jkpo;ehL murpd; ,e;j Mz;bw;fhd tPu jPu nray;fSf;fhd mz;zh gjf;fk;
✓ N[. RNu~;> kJiuiar; Nrh;e;j xU NyhNfh igyl;; - ,e;j Mz;bw;fhd
tPu jPu nray;fSf;fhd mz;zh gjf;fj;ijg; ngWfpwhh;.
➢ jkpo;r; nrk;ky; tpUJ
✓ kJiu fhkuh[h; gy;fiyf; fof jkpopay; Jiwg; Nguhrphpah; kw;Wk;
jiyth;> lhf;lh;. gp. rj;jpa%h;j;jp – ‘jkpo;r; nrk;ky;’ tpUJf;Fj; Njh;T
nra;ag;gl;Ls;shh;.
➢ iluf;lh; n[duy; - Nf. eluh[d;
✓ flNyhu fhty; gil iluf;lh; n[duy; Nf. eluh[d; - guk; tp~p~;l; Nrth
gjf;fk; ngWk; KjyhtJ flNyhu fhty; gil mYtyh; Mthh;.
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➢ goq;Fbapdh; eyj;Jiw mikr;rh; mh;[{d; Kd;lh> nka;epfuhf eilngWk;
epfo;r;rpapy; ];fh;r; NryQ;rh; tpUJ toq;fp nfsutpf;fg;gLfpwhh;.
➢ gpujkhpd; Njrpa Foe;ijfs; tpUJ (Pradhan Mantri Rashtriya Bal
Puraskar) 2021:
,sk; tpUJngWgth;fs;

gphpT

khepyk;

gpurpj;jp rpq;

r%f Nrit

jkpo;ehL

➢ jh;gq;fh ‘irf;fps; ngz;’ N[hjp Fkhhp gpujkhpd; tpUijg; ngWfpwhh;.
➢ gjk; tpUJfs; 2021
✓ nkhj;jk; 119 gjk; tpUJfs;> 7 gjk; tpg+~d; tpUJfs;> 10 gj;k g+~d;
tpUJfs; kw;Wk; 102 gj;k= tpUJfisAk; FbauRj; jiyth; uhk;ehj;
Nfhtpy; mDkjpj;Js;shh;.
✓ 2021Mk; Mz;by;> Kd;dhs; [g;ghd; gpujkh; ~pd;N[h mNg> nghJ
tptfhuq;fspy; mth; Mw;wpa Kf;fpa rhjidfSf;fhf mth; gjk; tpg+~d;
toq;fp nfsutpf;fg;gLfpwhh;.
✓ 2021y; gjk; tpUJ ngWgth;fsp;y; 29 ngz;fs; cs;sdh;.,e;jg; gl;baypy;
may;ehl;ilr; Nrh;e;j 10 egh;fSk; ,lk; ngw;Ws;sdh;.
,th;fspy;
,e;jpahtpd; ntspehl;Lf; Fbkfd;> ,e;jpa tk;rhtspiar; Nrh;e;j egh;>
FbAhpik ,y;yhj ,e;jpah; kw;Wk; xU %d;whk; ghypdj;jth; mlq;Fth;.
gj;k tpg+~d; - jkpo;ehL:
v];.gp. ghyRg;gpukzpad;
fiy
(kuzj;jpw;Fg; gpwF)
gj;k= - jkpo;ehL:
gp. mdpjh

tpisahl;L

Rg;G MWKfk;

fiy

rhykd; ghg;igah

,yf;fpak; kw;Wk; fy;tp ,jopay;

jpUkjp. ghg;gk;khs;

kw;wit – Ntshz;ik

ghk;Ng n[a= uhk;ehj;

fiy

Nf.rp. rptrq;fh; (kuzj;jpw;Fg; gpwF)

fiy

kuhr;rp Rg;Guhkd;

r%fg; gzp

gp. Rg;gpukzpad; (kuzj;jpw;Fg; gpwF)

th;j;jfk; kw;Wk; njhopy;

lhf;lh;. jpUNtq;flk; tPuuhftd;
(kuzj;jpw;Fg; gpwF)

kUj;Jtk;

=jh; Ntk;G

th;j;jfk; kw;Wk; njhopy;
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➢ ,e;jpa ,aw;gpayhsUf;fhd gpnuQ;R tpUJ
✓ ,e;jpa mwptpay; fofj;jpd; (IISc) cah; Mw;wy; ,aw;gpay; ikaj;ijr;
Nrh;e;j Nuh`pdp fhl;Nghy; - gpnuQ;R murhy; toq;fg;gLk; kpf cahpa
tpUjhff; fUjg;gLk; Ordre National du Mérite or the National Order of
Merit toq;fg;gLfpwhh;.
✓ Gfo;ngw;w ,e;jpa ,aw;gpayhsUk; fy;tpahsUkhd fhl;Nghy; fle;j %d;W
jrhg;jq;fshf
Jfs;
epfo;Tfspd;
gy;NtW
mk;rq;fspy;
tphpthf
gzpahw;wpAs;shh;.
➢ ikf;Nfy; kw;Wk; ~Pyh n`y;L gpiu]; (Michael and Sheila Held Prize)
✓ epfpy; =t];jth – ngUikf;Fhpa 2021Mk; Mz;Lf;fhd ikf;Nfy; kw;Wk;
~Pyh n`y;L tpUij ,ju ,uz;L fzpj ty;Yeh;fSld; ,ize;J
ngw;Wf; nfhs;fpwhh;.
➢ முதலமைச்சர் எைப்பாடி சக.பழைிசாைி - தைிழ் சைாழியின் வளர்ச்சிக்கு
பங்களித்த அறிஞர்கள், அமைப்புகள் ைற்றும் ஊைக நிறுவைங்களுக்கு
விருதுகமள வழங்கிைார்:
✓ 2021-ஆம்

ஆண்டிற்கான

திருெள்ளுெர்

ெிருது

முன்னாள்

அறமச்சர்

றெறகச் வசல்ெனுக்கு ெழங்கப்ெட்டது, 2020-ஆம் ஆண்டிற்கான தந்றத

வெரியார் ெிருது ஏ.தமிழகன் உசசன் மற்றும் அன்னல் அம்செத்கர் ெிருது
ெரகூர் ஏ.அருணாச்சலத்திற்கு ெழங்கப்ெட்டது.

✓ அண்றமயில் காலமான அெரது தந்றத கடம்பூர் எம்.ஆர்.ெனார்த்தனன்
சார்ொக குடியரசு ெனார்த்தனன் செரைிஞர் அண்ணா ெிருறதப் வெற்ைார்.

✓ எஸ்.சதெராஜ் வெருந்தறலெர் காமராெர் ெிருறதப் வெற்ைார்.
✓ கெிஞர்

பூறெ

ெழங்கப்ெட்டது.

வசங்குட்டுெனுக்கு

மகாகெி

ொரதியார்

ெிருது

✓ அைிவுமதி என்ை மதியழகன் ெசெந்தர் ொரதிதாசன் ெிருறதயும் மற்றும்
ெி.என்.சாமி தமிழ்வதன்ைல் திரு.ெி.க. ெிருறதயும் வெற்ைனர்.

✓ முத்தமிழ் காெலர் சக.ஏ.ெி.ெிஸ்ெநாதன் ெிருது, ெி.சசதுராமலிங்கத்திற்கு
ெழங்கப்ெட்டது.

✓ இந்த ெிருதுகள் 1 லட்சத்திற்கான காசசாறல, தங்கப் ெதக்கம், சால்றெ
மற்றும் ெட்டம் ஆகியெற்றைக் வகாண்டுள்ளது.

✓ ெி.ெி.ெி. உலகத்தமிழ் சங்கம் லட்சம், சகடயம், சால்றெ ஆகியெற்றைக்
வகாண்ட தமிழ்த்தாய் ெிருறதப் வெற்ைது.

➢ 2021-ஆம் ஆண்டிற்காை ‘பிராணி ைித்ரா’ விருது:
✓ இந்திய ப்ளூ

கிராஸின்

இறண நிறுெனர்

-

ெிலங்குகளுக்கான

தனது

ொழ்நாள் சசறெக்காக இந்திய ெிலங்குகள் நல ொரியத்தால் 2021-ஆம்
ஆண்டிற்கான ‘ெிராணி மித்ரா’ ெிருறதப் வெற்றுள்ளார்.

✓ ‘ெிராணி மித்ரா’ என்ெது ெிலங்குகளின் நலனுக்காக ொடுெடுசொருக்கான
நாட்டின் மிக உயர்ந்த ெிருது.
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➢ எஸ். திசயாைர் பாஸ்கரன் - சரணாலய வாழ்நாள் சசமவ விருது, 2020-ஐ
சவன்றுள்ளார்.

➢ அஞ்சலி பரத்வாஜ் புதிதாக நிறுவப்பட்ை சர்வசதச ஊழலுக்கு எதிராை
சாம்பியன்ஷிப் விருமதப் சபற்றார்.

➢ சர்வசதச திமரப்பை விழா விருதுகள் 2021:

✓ மறைந்த ொலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்திற்கு 2021 ெிப்ரெரி 20-ஆம்

சததி நறடவெற்ை ெிருது ெழங்கும் ெிழாெின் சொது 'ெிமர்சனங்களுக்கு
அப்ொர்ெட்ட

சிைந்த

ெழங்கப்ெட்டது.

நடிகர்'

ெிரிெில்

தாதாசாசகப்

ொல்சக

ெிருது

➢ mkpjhg; gr;rd;;
✓ ghypTl; ebfh; mkpjhg; gr;rd; - rh;tNjr jpiug;glf; fhg;gff; |$l;likg;G
(FIAF) tpUJ toq;fpf; nfsutpf;fg;gl;l Kjy; ,e;jpa ebfh; vd;w
ngUikiag; ngw;Ws;shh;.
➢ rhfpj;a mfhlkp tpUJ - 2020
✓ ~q;fh; vd;W miof;fg;gLk; kzp rq;fh; KNfhghj;aha;f;F ‘Vfh Vfh
Vfh~p’ vd;w jiyg;gpyhd mtuJ gilg;Gf;fhf mtUf;F rhfpj;a mfhlkp
tpUJ 2020 toq;fg;gLk;.
✓ ‘ehty; gphptpy;\> jkpo; vOj;jhsh; ,kak;> jdJ ‘nry;yhj gzk;’ vd;w
ehtYf;fhf> rpWfijfs; gphptpd;fPo; tpUij ntd;Ws;shh;.
✓ Mq;fpyj;jpy; ‘flTs; xU gazpahf ,Ue;jNghJ’ (When God is a
Traveller) vd;w ftpijj; njhFg;gpw;fhf> Rg;gpukzpak; ,e;j tpUijg;
ngw;Ws;shh;.
✓ fd;dl nkhopapy; ‘= ghFgyp m`pk;rh jpf; tp[ak;’
ftpijf;F tPug;g nkha;yp ngah; Njh;T nra;ag;gl;Ls;sJ.

vd;w

fhtpaf;

➢ Mrpa ehLfisr; Nrh;e;j ,uz;L murpay;thjpfSf;F fhe;jp mikjpg; ghpR
toq;fg;gLfpwJ
✓ 2019Mk; Mz;Lf;fhd ghpR Xkhdpd; Ry;jhd; fg+]; gpd; iraj; my;
iraj;Jf;F kuzj;jpw;Fg; gpd; toq;fg;gl;lJ.
✓ 2020Mk; Mz;Lf;fhd tpUJk;$l tq;fhsNjrj;ij epWtpa N~f; K[pGh;
u`;khDf;F kuzj;jpw;Fg; gpd;G toq;fg;gl;lJ.
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➢ rh;tNjr NuQ;rh; tpUJ
✓ NuQ;rh; mYtyh; kfpe;jh; fphp – MrpahtpypUe;J kjpg;Gkpf;f ,e;j rh;tNjr
NuQ;rh; tpUij ntd;w xNu NuQ;rh; Mdhh;.
✓ ,th; fle;j rpy Mz;Lfshf uh[h[p Gypfs; fhg;gfj;jpd; Nkhl;br;#h;
gphptpy; gzpGhpfpwhh;.
✓ ,e;j tpUij ,aw;ifg; ghJfhg;Gf;fhd rh;tNjr xd;wpak; (International
Union for Conservation of Nature) kw;Wk; ghJfhf;fg;gl;l gFjpfSf;fhd
cyf Mizak; (World Commission on Protected Areas) mwptpj;Js;sJ.
➢ tpah]; rk;khd; - 2020 Nguhrphpah; ~uj; ghfNu
✓ ,e;jp vOj;jhsh; Nguhprphpah; ~uj; ghfNu – kjpg;Gkpf;f tpah]; rk;khd;
2020f;F
jdJ
‘ghl;ypGj;ufp
rk;uhfp’
(PatliputrakiSamragi)
vd;w
ehtYf;fhfj; Njh;T nra;ag;gl;Ls;shh;.
➢ 2019Mk; Mz;Lf;fhd 67tJ Njrpa jpiug;gl tpUJfs; - kj;jpa murhy;
mwptpf;fg;gl;ld.
t.vz;.
1
2.
3

ngah;
rQ;ra; g+uz; rpq;
nrs`hd;

tpUJ
,e;jp jpiug;glj;jpw;fhd
rpwe;j ,af;Feh; tpUJ

jpiug;glk;
‘gl;lhh; `_nuapd;’
(BhattarHoorain)

kNdh]; gh[;Ngap

‘Nghd;];Ny’

fq;fdh uzhtj;

‘gq;fh kw;Wk;
kzpfh;dpfh: jp
FaPd; Mg; [hd;rp

rpwe;j jkpo;
jpiug;glj;pw;fhd tpUJ

‘mRud;’
4

jD~;
‘rpwe;j ebfh;\

5

kNdh[; gh[;Ngap

rpwe;j ebfh;tpUJ

6

tp[a; NrJgjp

rpwe;j Jiz
ebfUf;fhd tpUJ

7

gy;ytp N[h~p

rpwe;j Jiz
ebiff;fhd tpUJ

8

R~he;j; rpq;

rpwe;j ,e;jp jpiug;glk;
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2011Mk; Mz;by;
‘MLfsk;’
2003y; ‘gpQ;rhh;’
‘#g;gh; Byf;];’
‘jp jh~;fd;l;
/igy;]’;
‘rpr;Nrhh;’
(Chhichhore)

➢ rpwe;j ebfUf;fhd 67tJ Njrpa tpUJ
t.vz;

ngah;

tpUJ

jpiug;glk;

1

b. ,khd;

rpwe;j ,iraikg;ghsh;
(ghly;fs;)

tp];thrk;

eLth;fs; tpUJ – M];fiu
2

Mh;. ghh;j;jpgd;

ntd;w u#y; g+f;Fl;b
MbNahfpuhgp tpUJ

3

ehf tp~hy;

rpwe;j Foe;ij el;rj;jpuk;

4

uh[{ Re;juk;

rpwe;j eld ,af;Feh; tpUJ

xj;j nrUg;G ir]; 7

fUg;G Jiu
kNf~; ghGtpd;
njYq;F jpiug;glk;
‘kfhp~p’

➢ kfhuh~;buh g+~d; tpUJ
✓ Gfo;ngw;w gpd;dzpg; ghlfp M~h Ngh];Ny – kjpg;G kpf;f kfhuh~;buh
g+~d; tpUJf;Fj; Njh;T nra;ag;gl;Ls;shh;.
➢ rh;tNjr ijhpakhd ngz;Zf;fhd tpUJ – [_bj; utpd; - jkpo;ehl;ilr;
Nrh;e;j rhjp vjph;gG
; Mh;tyUk; kdpj chpik ghJfhtyUkhd nfsry;ah
rq;fiuf; nfsutpj;jhh;
✓ nfsry;ah> 2021Mk; Mz;L I.eh. nrayhshpd; rh;tNjr ijhpakhd
ngz;Zf;fhd tpUJf;F ,e;jpahtpd; rhh;gpy; ghpe;Jiuf;fg;gl;lhh;.
➢ nruh (CERA) thuk; cyfshtpa vhprf;jp kw;Wk; Rw;Wr; #oy; jiyik tpUJ
✓ tUlhe;jpu nruh thu khehL 2021,d; 39tJ gjpG 2021 khh;r; 1 Kjy; 5
tiu Kjy; Kiwahf fhnzhypapy; eilngw;wJ.
mg;NghJ gpujkh;
eNue;jpu Nkhbf;F nruh thuhe;jpu cyfshtpa vhprf;jp kw;Wk; Rw;Wr; #oy;
jiyik tpUJ toq;fg;gl;lJ. nruh vd;gJ Nfk;gphpl;[; Mw;wy; Muha;r;rpf;
$l;likg;G (Cambridge Energy Research Associates) vd;gijf; Fwpf;Fk;.
✓ khehl;bd; ikaf; fUj;Jfs;: Mw;wy; khw;wk; fhyepiy kw;Wk; ESG> Gtprhh;
murpay;> nghUshjhuk; kw;Wk; re;ijfs;> KjypL kw;Wk; epjpapay;>
njhopy;El;gk; kw;Wk; fz;Lgpbg;G> ,af;fk; kw;Wk; vjph;fhy njhopyhsh;fs;.
✓ nruh thu khehL 2021 vr;Iv]; khh;fpl;-My; Vw;ghL nra;ag;gl;lJ.
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புத்தகங்கள் ைற்றும் எழுத்தாளர்கள்

✓ “The Little Book of Encouragement”- தலாய் லாமா.

Kf;fpa gpuKfh;fs;
➢ fNyhndy; gp re;Njh~; ghG
✓ GJ jpy;ypapy; cs;s Njrpa Nghh; epidTr; rpd;dj;jpd; Rth;fspy; fk;gPukhd
,e;jpah Nfl; mUNf 2019Mk; Mz;L jpwe;J itf;fg;gl;l Njrpa Nghh;
epidTr; rpd;dk;> Rje;jpuj;Jf;Fg; gpd;dh; Nghh;fspYk;> rz;ilfspYk;
jq;fs;
capiug;
gwpnfhLj;j
26>000f;Fk;
Nkw;gl;l
tPuh;fisf;
nfsutpf;fpwJ.
➢ N[hah mfh;thy; (Zoya Agrawal)
✓ ngq;fSU kw;Wk; rhd;gpuhd;rp];Nfhtpw;F ,ilapyhd ,ilepy;yh tpkhd
Nrit – tpkhdj;jpy; cs;s midj;J gzpahsh;fSk; ngz;fNs.
✓ ,e;j tpkhdj;jpd; njhlf;fg; gazj; [dthp 9 md;W jpl;lkplg;gl;lJ.
✓ Vh;iyd; epWtdk; jd;Dila ngz; igyl;fspy; kpFe;j mDgtk; ngw;w –
Nfg;ld;fs; N[hah mfh;thy;> jd;ik ghg;ghfh;> Nrhd;thNd mfd;f;~h
kw;Wk; ~pthdp kd;`h]; MfpNahiu ,e;jg; gzpf;Fg; gad;gLj;JfpwJ.
✓ ,e;j ehd;F ngz; tpkhdpfSk;> njd;dpe;jpahtpw;Fk; mnkhpf;fhtpw;Fk;
,ilNa jpl;lkplg;gl;l tpkhd gazj;jpw;fhf Nghapq; 777-200 (ePz;l
njhiyT) tpkhdj;ij ,af;Fthh;fs;;.
➢ ,e;jpa – mnkhpf;fh; uh[; ma;ah; - Kjy; jfty; mYtyuhfg; nghWg;Ngw;f
cs;shh;.
✓ ,e;jpa – mnkhpf;fh; uh[;; ma;ah; - ngz;lfd; ,e;j gjtpia 2020 Kjy;
Gjpjhfj; Njhw;Wtpj;jijj; njhlh;e;J mnkhpf;f ,uhZtj;jpd; Kjy; jfty;
mYtyuhfg; nghWg;Ngw;Wf; nfhz;lhh;.
➢
➢

அசராரா அகன்ஷா - அடுத்த ஐ.நா சபாதுச்சசயலாளராக தைது
சவட்புைனுமவ தாக்கல் சசய்துள்ளார்.
முதல் இந்தியப் சபண்ணாக ராஷ்ைி:
✓ ஆக்ஸ்சொர்டு ெல்கறலக்கழக மாணெர் சங்கத்தின் தறலெராக
சதர்ந்வதடுக்கப்ெட்ட முதல் இந்திய வெண் என்ை வெருறமறய
ராஷ்மி வெற்ைார்.

➢ mhpe;jk; ghf;rp (Arindam Bagchi)
✓ %j;j ,uh[je;jphp mhpe;jk; ghf;rp – ntsptptfhu mikr;rfj;jpd; Gjpa
nra;jpj; njhlh;ghsuhf epakpf;fg;gl cs;shh;.

62 | Page

044-24339436, 42867555, 9840226187

➢ Mw;wy; Rauh[;a ahj;jpiu (Energy Swaraj Yatra)
✓ ,e;jg; NgUe;ij gk;ghapd; ,e;jpa njhopy;El;g epWtd Nguhrphpah; lhf;lh;
Nrjd; rpq; Nrhyq;fp cUthf;fpAs;shh;.
✓ Kw;wpYk; #hpa rf;jpahy;,aq;Fk; ,e;j ‘Mw;wy; Rauh[;a ahj;jpiu’
NgUe;J> xU KOikahd Ntiy – FbapUg;G myiff; nfhz;Ls;sJ.
✓ #hpa rf;jp gad;ghL Fwpj;j tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jtjw;fhf
Nrhyq;fp> ,e;jg; NgUe;jpy; gazk; nra;J tUpfwhh;.

lhf;lh;.

✓ ,e;j Mw;wy; Rauh[;a ahj;jpiu 2020,y; njhlq;fpaJ> ,j 2030 tiu
njhlUk;.

mwptpay;> njhopy;El;gk; kw;Wk; Rw;Wr; #oy;
➢ ,e;j
gj;J
Mz;LfSf;fhd
nray;
jpl;lj;ij
,];Nuh
rkPgj;jpy;
ntspapl;Ls;sJ.
✓ ,];Nuh re;jpuDf;F jd;Dila jpl;lkhfpa re;jpuhad;-3I Kbf;f cs;sJ.
✓ #hpa jpl;lkhfpa Mjpj;ah-1 kw;Wk; KjyhtJ ,e;jpa juT njhlh;
nraw;iff;Nfhs; (first Indian Data Relay Satellite) I mLj;j gj;J
Mz;Lfshfpa 2021-2030y; nray;gLj;j cs;sJ.
✓ jput ce;Jtpir mikg;Gfs; ikak; (The Liquid Propulsion Systems
Centre) miu fpiuNahn[dpf; ce;Jtpir jpwid (Semi Cryogenic
Propulsion capability) tsh;f;f cjTk;.
✓ Mjpj;ah-vy;1 jpl;lkhdJ> #hpaDf;fhd ,e;jpahtpd; KjyhtJ mwptpay;
gazk; MFk;.
➢ ,e;jpahtpd;
KjyhtJ
ghpNrhjidj;jsk;
jp`hd;
(TiHAN)>
IIb
Ijuhghj;jpy; njhlq;fp itf;fg;gl;lJ.
✓ kj;jpa fy;tp mikr;rh;> uNk~; nghf;hpahy; ep~hq;f;>
,e;jpahtpd;
jd;dpaf;f CLUty; mikg;GfSf;fhd (epytpay; kw;Wk; thdpay;) Kjy;
Nrhjid gLf;ifj;jsk; jp`hd; IIb Ijuhghj;2-I IIb Ijuhghj;jpy;
nka;epfuhfj; njhlq;fp itj;jhh;.
✓ Iib Ijuhghj;jpy; Mspy;yh thd;top thfdq;fs; kw;Wk; njhiyJ}uj;jpy;
,af;fg;gLk; thfdq;fSf;fhd jd;dpaf;f CLUty; mikg;Gfs; (The
Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation Systems TiHAN)) gw;wpa njhopy;El;g fz;Lgpbg;G ikak;.
➢ ];Ng]; vf;]; mikg;G xw;iw uhf;nfl; %ykhf 143 nraw;iff; Nfhs;fis
tpd;dpy; nrYj;jp cyf rhjid Ghpe;Js;sJ.
✓ Vtg;gl;l nraw;iff; Nfhs;fSld; 2021 Mk; Mz;L mstpy; cynfq;fpYk;>
cyfshtpa gpuhl;Ngz;l; ,iza ghJfhg;G toq;Ftij k];fpd; ];Ng];
vf;]; Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.
✓ vyd; k];fpd; ];Ng]; vf;];-,y; ,Ue;J mDg;gg;gl;l xU uhf;nfl;> 24
[dthp> 2021 md;W 143 nraw;iff; Nfhs;fis xNu uhf;nfl;by; nrYj;jp
xU Gjpa rhjidia epfo;j;jpAs;sJ.
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✓ GNshhplhtpd; Nfg; fdhntuy; tpz;ntsp gil epiyaj;jpy; cs;s
tpz;ntsp nrYj;J tshfk; 40 ypUe;J ghy;fd; 9 uhf;nfl;Lfis
nrYj;jpaJ.
✓ gpg;uthp 2017y; xw;iw nrYj;Jjypy; 104 nraw;iff Nfhs;fis nrYj;jpa
,];Nuhtpd; rhjidia> ];Ng]; vf;]; vd;w tpz;ntsp epWtdk;>
Kwpabj;jJ.
✓ kPz;Lk; gad;gLj;jf;$ba uhf;nfl; 143 nraw;iff; Nfhs;fis tpz;ntspf;F
mDg;gpaJ.
mjpy; 133 nraw;iff;Nfhs;fs; muR kw;Wk; tzpf
tpz;fyd;fs; MFk;> kw;w 10 ];lhh;ypq;f; nraw;iff; Nfhs;fs; MFk;.
mit ];Ng]; vf;]pd; ];khy; rhl; iul;N~!h; jpl;lj;jpd; (SmallSat
Rideshare program) xU gFjpahFk;.
➢ Muha;r;rpahsh;fs; - [{d; 6> 2017 md;W n[a;g;g+Uf;F mUfpYs;s KF;e;jGuh
fpuhkj;jijj; jhf;fpa tpz;fy;ypd; fdpktsj;ij milahsk; fz;Ls;sdh;.
✓ md;iwa jpdk; mjpfhiyapy; thdj;jpy; tpz;fy;ypd; gpufhrkhd ghij
,b Kof;fj;Jld; Njhd;wpaJ.
➢ [Nuhirl; (Jarosite):
✓ mz;lhh;bfhtpypUe;J gphpj;njLf;fg;gl;l gdpf;fl;bfspypUe;j vLf;fg;gl;lNj
fly;rhh; fdpk [Nuhirl;.
✓ [Nuhirl; g+kpapy; kpfTk; mhpjhfNt fhzg;gLfpwJ.
,J fhw;Wk;
kioahy; ntspg;gLk; Ruq;ff; fopTfspy; nghJthf fhzg;gLfpwJ.
✓ ,e;jf; fz;Lgpbg;G nrt;tha; fpufj;jpy; kQ;rs;-gOg;G jhJ [Nuhirl;
,Ug;gJ gw;wpa Nfhl;ghl;il xj;j Kiwapy; Mjhpf;fpwJ. Vnddpy; ,e;jf;
fpufk; mz;lhh;bfhittpl kpfTk; J}rp epiwe;jjhf ,Uf;fpwJ.
✓ [Nuhirl; jhJ> nrt;tha; fpufj;jpd; Nkw;gug;gpy; 2004Mk; Mz;by;
Mg;gh;Rdpl;b Nuhth; %yk; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ.
✓ mRj;jq;fisf;
fl;Lg;gLj;Jtjw;F
i`l;Nuhnkl;lyh;[papy;
[Nuhirl;
gad;gLj;jg;gLfpwJ.
➢ [g;ghd; tpz;ntsp Kfik vr;3 uhf;nfl;il 2021y; Vt cs;sJ.
✓ [g;ghdpd; tpz;ntsp Ma;T Kfik. mLj;j jiyKiw Nghf;Ftuj;Jj;
njhopy;El;gq;fSf;F toptFf;Fk; tifapy; vr;3 I mwpKfg;gLj;j cs;sJ.
➢ 2023 thf;fpy; ku nraw;iff; Nfhs;fs;
✓ [g;ghdpa
Muha;r;rpahsh;fs;
tpz;ntspapy;
Fg;ig
Nrh;tijj;
jtph;g;gjw;fhf> 2023 thf;fpy; ku nraw;iff; Nfhs;fis mDg;gj;
jpl;lkpl;Ls;sdh;.
✓ INuhg;gpa tpz;ntsp Kfik – Gtp Rw;Wg; ghijapy; 128 kpy;ypad;
Fg;igfs; cs;sd.
mit ‘Neub’ nraw;iff; Nfhs;fis Nrjg;gLj;Jk;
Mw;wiyf; nfhz;Ls;sd.
➢ சூைாை சைி கிரகம்:

✓ முதன்முறையாக,

ஹார்ெர்ட்-ஸ்மித்

சசானியன்

ொனியற்ெியல்

றமயத்தின் ொனியலாளர்கள் - சமகங்கள் மற்றும் மூடுெனி இல்லாமல்
ெியாழனின்

ொதி

கண்டுெிடித்துள்ளனர்.
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வெரிய

கிரகத்றதக்

✓ WASP-62b

ஆண்டில்

என

வெயரிடப்ெட்ட

கிரகங்களுக்கான

கணக்வகடுப்பு

மூலம்

இந்தக்

ெரந்த

கிரகம்

சகாணத்

கண்டுெிடிக்கப்ெட்டது,

ெிரிொக ஆய்வு வசய்யப்ெடெில்றல.

முதன்முதலில்
சதடல்

ஆனால்

➢ உலகின் ைிகப்சபரிய வாசைாலி சதாமலசநாக்கி:
✓ சதுர

கிசலாமீ ட்டர்

மிகப்வெரிய

ெரிறச

ொவனாலி

ஆய்ெக

(SKAO)

வதாறலசநாக்கி

கூட்டத்தின் சொது ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
➢ அக்ைிகுல் காஸ்சைாஸ்:
✓ ஐ.ஐ.டி-வமட்ராஸின்
காஸ்சமாஸ்

-

ெிண்வெளி

அதன்

(WASP)

இப்சொது

கவுன்சில்

அறமக்க

அதன்

முன்முயற்சியான

அறர-கிறரசயாவெனிக்

2012-ஆம்

-

வதற்கு

ெறர

உலகின்

சமீ ெத்திய

அக்னிகுல்

ராக்வகட்

இயந்திரமான

அக்னிவலட்றட வெற்ைிகரமாக சசாதறன வசய்தது.

➢ விண்சவளித் திட்ைம் சதாைங்கப்பட்ை பின்ைர் கைந்த 50 ஆண்டுகளில்
முதல் முமறயாக தைியார் துமற:
✓ யுனிட்டி

சாட்

என்ெது

செப்ெியர்

இன்ஸ்டிடியூட்

ஆப்

வடக்னாலெி

ஸ்ரீவெரும்புதூர், நாக்பூரின் ெி.எச். றரசசானி வொைியியல் கல்லூரி மற்றும்
சகாயம்புத்தூர்

ஸ்ரீ

சக்தி

இன்ஸ்டிடியூட்

ஆப்

இன்ெினியரிங்

அண்ட்

வடக்னாலெி ஆகிசயாரால் ெடிெறமக்கப்ெட்ட மற்றும் உருொக்கப்ெட்ட
மூன்று வசயற்றகக்சகாள்களின் கலறெயாகும்.

✓ சமலும், வசன்றனறயச் சசர்ந்த ஐ.ஐ.டி-எம்-இன் அக்னிகுல் காஸ்சமாஸ்
அதன்

இயந்திரத்றத

அனுமதிக்கப்ெடும்,
ஏசராஸ்செஸின்
சசாதிக்கப்ெடும்.

✓ சமலும்,

ெழங்கும்

திருெனந்தபுரம்

றஹதராொத்றத

இயந்திரம்

டிெிட்டல்

சமப்றம

ெறரெடங்கறள
இந்தியா,

240

கிசலாகிராம்

றமயத்தில்
வகாண்ட

ெிண்வெளி

உருொக்கி

உயர்

➢ சீை விண்கலம் ‘தியான்சவன் -1’:
ெிண்கலம்

தளமாகக்

ஸ்ரீஹரிசகாட்டா

இஸ்சராறெ அணுகியுள்ளது.

✓ இந்த

ராக்வகட்

ெிஐஎஸ்

வதளிவுத்திைன்

சராெறர

ெிறரொக

சசாதிக்க

ஸ்றகரூட்

நிறலயத்தில்
சசறெகறள

ெடங்களுக்காக

ஏழு

நிமிடம்

ஏற்ைிச் வசல்லும் ஒரு சலண்டறர ஏவுகிைது. சராெர் வசவ்ொய் கிரகத்தின்
ெடக்கு

அறரக்சகாளத்தில்

உட்சடாெியா

ெிளானிட்டியா

அறழக்கப்ெடும் இடத்தில் தறர இைங்கும்.

என்று

✓ அதன் ெிைகு, சூரிய சக்தியில் இயங்கும் சராெர் வசவ்ொய் கிரகத்தின்
சமற்ெரப்றெ 90 நாட்கள் ஆராயும்.

✓ தியான்வென்-1

என்ெது

சீனாெின்

சதசிய

(சிஎன்எஸ்ஏ) ஒரு செற்று கிரகத் திட்டமாகும்.
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நிர்ொகத்தின்

➢ ஐக்கிய அரபு எைிசரட்ஸ் - சிவப்பு நிற கிரகைாை சசவ்வாய் கிரகத்மத
அமைந்த முதல் அரபு நாடு என்ற வரலாற்மற உருவாக்கியுள்ளது.

➢ சதசிய தகவல் மையம் (என்ஐசி) - சாண்டிஸ் என்ற புதிய உைைடி சசய்தி
பயன்பாட்மை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

➢ அசைசசாைியா -1 திட்ைம்:
✓ இஸ்சரா
ெிப்ரெரி

-

28

ெி.எஸ்.எல்.ெி-சி
அன்று

51

அல்லது

ஆந்திராெின்

அசமசசானியா

ஸ்ரீஹரிசகாட்டாெில்

-1

மிஷறன

உள்ள

சதீஷ்

தொன் ெிண்வெளி றமயத்திலிருந்து (எஸ்.டி.எஸ்.சி) வதாடங்க உள்ளது.

✓ இந்த

ஏவுதளத்தில்,

வசயற்றகக்சகாளான

வசயற்றகக்சகாளாகவும்
வகாண்டு வசல்லும்.

ெி.எஸ்.எல்.ெி-சி

51

அசமசசானியா-1-ஐ

அத்சதாடு

19

ெிை

ராக்வகட்

ெிசரசிலிய

முதன்றம

வசயற்றகக்சகாள்கறளயும்

➢ சந்திராயன் -3:

✓ இந்தியாெின் சந்திரனுக்கான மூன்ைாெது ெணி சந்திரயான் -3, இது
2022-ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்ெட இருப்ெதாக இஸ்சராெின்
தறலெர் சக.சிென் வதரிெித்தார்.
➢ Mh;f;bf; fz;fhzpg;G nraw;iff; Nfhs;
✓ u~;a tpz;ntsp Kfikahfpa> Nuh];Nfh];kh]; - Mh;fbf;fpd; fhyepiy
kw;Wk; Rw;Wr; #oiyf; fz;fhzpf;Fk; Kjy; Mh;fbf; - fz;fhzpg;G
nraw;iff; Nfhis ntw;wpfukhf tpz;zpy; VtpAs;sJ.
✓ g+kpapd; cah; ml;rNuif gFjpfisf; fz;fhzpf;f ,uz;L Mh;f;bfh-vk;
nraw;iff; Nfhs;fspd; tpz;kPDk; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.
✓ g+kpapd; tlf;F JUtg; gFjpiaAk; mij xl;ba gFjpfspd; NkNyhl;lg;
glq;fisAk; ,e;j nraw;iff; Nfhs; xt;nthU 15-30 epkplq;fSf;F
xUKiwAk; mDg;Gk;.
✓ ,e;j nraw;iff; Nfhs;. jpl;lkplg;gl;Ls;s u~;a njhiyAzh;T
mtru jfty; njhlh;G nraw;iff; Nfhs;fspy; xd;whFk;.

kw;Wk;

➢ khh;]; Nuhth; ngh;rptpaud;]; (The Mars rover Perseverance) – rptg;G
fpufj;jpd;kPJ jd;Dila Nrhjid Xl;lj;ij ntw;wpfukhf epfo;j;jpAs;sJ.
✓ ngh;rptpaud;];> 2020 [_iy 30 md;W tpd;dpy; nryj;jg;gl;lJ.
mJ
gpg;uthp 18 md;W nrt;tha; fpufj;jpd; Nkw;gug;gpy;> me;j rptg;G Nfhspy;
fle;jfhy tho;f;ifapd; mwpFwpfs; VNjDk; ,Uf;fpd;wdth vd;gijj;
NjLk; gzpapy; ,wq;fpaJ.
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✓ jd;Dila gazj;jpd;NghJ> me;j nraw;iff;Nfhs; (ngh;rptpaud;];) 30
ghiw kw;Wk; kz; khjphpfis rPy; nra;ag;gl;l Foha;fspy; Nrfhpj;J 2030y;
Ma;Tf;fhf g+kpf;F mDg;Gk; gzpia Nkw;nfhz;L tUfpwJ.
➢ tpz;ntsp #whtsp (space hurricane)
✓ maNdh];gpahpy; jz;zPUf;Fg; gjpyhf vyf;l;uhd;fis ntspNaw;Wk;
gpsh];khtpd;
RoYk;
epiwNa
‘tpz;ntsp
#whtsp’
vd;W
miof;fg;gLfpwJ.
✓ ,e;jr; #whtspahdJ> xU nghpa Gay; tbt xspUk; gr;ir mNuhuhit
toq;FfpwJ. ,ij me;j GaYf;Ff; fPNo fhz KbAk;.
✓ nrt;tha;> rdp kw;Wk; tpahod; Mfpa fpufq;fspd;
#whtspfis thdpayhsh;fs; fz;lwpe;Js;sdh;.

tpz;ntspfspy;

➢ eprhh; (NISAR)
✓ NASA-ISRO SAR (NISAR) vd;gJ g+kpia Ma;T nra;tjw;fhf vy; Ngz;l;
kw;Wk; v]; Ngz;l; Mfpa ,uz;L mjph;ntz; SARd; $l;L xj;Jiog;G
MFk;.
✓ eprhh; vd;gJ> vy;- Ngz;l; kw;Wk; v];-Ngz;l; vdg;gLk; ,uz;L ntt;NtW
Nulhh; mjph;ntz;fisg; gad;gLj;Jk; KjyhtJ nraw;iff; Nfhs; kp~d;
MFk;.
✓ ,e;jg; gzpf;fhf ehrh vy;-Ngz;l; v];VMh;-I toq;fp tUfpwJ.
mNj
rkak; ,];Nuh v]; Ngz;l; Nulhh;> tpz;fy g];> VTfiz thfdk; kw;Wk;
gzpAld; njhlh;Gila gpw VTjy; Nritfis toq;FfpwJ.
✓ S-band vd;gJ Synthetic Aperture Radar (nraw;if Jiw Nulhh;) MFk;.
✓ ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp mikg;ghfpa ,];Nuh – xU v]; Ng;z;l;
nraw;if Jis Nulhiu cUthf;fp> cyfpd; Kjy; ,ul;il – Nulhh;
nraw;iff; Nfhs; gzpf;fhf ehrhtpw;F mDg;gpaJ.
➢ /GfhF #g;gh; fzpdp (Fugaku super computer)
✓ [g;ghdpa mwptpay; Muha;r;rp epWtdkhfpa hpf;nfd; kw;Wk; /G[pj;R MW
Mz;LfSf;F Kd;G ‘/GfhF’I cUthf;fj; njhlq;fpaJ.
✓ #g;gh; fzpdpahdJ Kjy;-500 gl;baypy; Kjyplj;ijg; gpbj;Js;sJ. ,J
‘#g;gh; fzpdp ngQ;r;khh;r; ,d;nlf;;];’ MFk;. ,J ,uz;lhtJ Mz;lhf
gpd;gw;wg;gLfpwJ.
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✓ /G[p kiyapd; khw;Wg;
nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.

ngauhfpa

/GfhF

vd;w

ngaNu

,q;F

➢ ,];Nuh epWtdk;> rjP~; jthd; tpz;ntsp ikakhd =`hpNfhl;lhtpypUe;J
xyp uhf;nfl;il (Rh - 560) VtpaJ.
✓ ,e;j uhf;nfl;> eLepiyf; fhw;W kw;Wk; gpsh];kh ,af;ftpay; Mfpatw;wpy;
cs;s mZFKiw khWghLfis Ma;T nra;Ak;.
➢ [prhl; (GISAT)-1
✓ =`hpNfhl;lh tpz;ntspapy; ,Ue;J ‘[pv];vy;tp-vg; 10 uhf;nfl;’ %yk; g+kp
fz;fhzpg;G nra;wiff; Nfhs; [prhl;-1I Vt jpl;lkpl;Ls;sjhf ,];Nuh
rkPgj;jpy;
mwptpj;jpUe;jJ.
,J
vy;iyfspd;
epfo;Neu
glq;fis
toq;FtNjhL ,aw;ifg; NguopTfisAk; fz;fhzpf;Fk;.
✓ Kd;djhf> gpg;guthp 2021y;> =`hpNfhl;lh tpz;ntsp jsj;jpy; ,Ue;J
Nghyhh; nraw;iff;Nfhs; ntspaPl;L thfdk; (gpv];vy;tp-rp51) cld; 18
,iza gazpfs; nraw;iff; Nfhs;fSld; gpNurpypd; mkNrhdpah-1I
,];Nuh VtpaJ.
✓ ,J epa+ ];Ng]; ,e;jpah ypkpnll;bd; Kjy; tzpf Nehf;f gazk; MFk;.
,J mnkhpf;fhtpd; ];Ng]; /g;isl; ,d;f; cjtpAld; ,e;jg; gzpia
Nkw;nfhs;fpwJ.
➢ nfhR Gujk; AEG12
✓ AEG12 vd;W miof;fg;gLk; xU tif nfhR Gujk; – kQ;rs; fhkiy>
nlq;F> Nkw;F iey; kw;Wk; [pfh Nghd;w Neha;fis Vw;gLj;Jk;
itu];fspd; FLk;gj;ijj; jLf;Fk; gz;Gfis ntspg;gLj;JfpwJ. NkYk;
,J nfhNuhdh itu];fisAk; gytPdg;gLj;JfpwJ.
➢ “Trace BioMe Project”
✓ 30 tpQ;Qhdpfis cs;slf;fpa 90 ehl;fs; ePbf;Fk; ,e;jj; jpl;lk; Mh;.tp.
rpe;J rhjdh vd;w Muha;r;rpf; fg;gypy; nra;ag;gLk;.
✓ ,e;jf; flw;gazkhdJ tprhfg;gl;bdj;jpypUe;J Nfhth tiu 9000 fly;
iky;fSf;F Nky; ,Uf;Fk;.
✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd;fo
P ; cUthf;fg;gl;l juT v];b[p (epiyahd tsh;r;rp
,yf;Ffs;) 14 ,yf;Ffis miltjw;F cjTk;.
,J ngUq;fly;fs;>
fly;fs; kw;Wk; fly; tsq;fisg; ghJfhj;jy; kw;Wk; epiyahd Kiwapy;
gad;gLj;Jtij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.
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➢ vd;rprpMh; (NCCR) - gts ntSg;G
✓ ehl;bd; flNyhu ePh; juj;ij fz;fhzpf;Fk; vd;rprpMh;-f;F kz;lgj;jpy; xU
fs mYtyfk; cs;sJ. mq;fpUe;J kd;dhh; tisFlh kw;Wk; ghy;f; Ng
gpuhe;jpaj;jpy; cs;s 21 jPTfspd;128 gts ,dq;fis xU Muha;r;rpf; FO
fz;fhzpf;fpwJ.
➢ kPj;Njd; ckpo;T Gjpa epyf;fhp Ruq;fq;fSld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ.
✓ cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s epyf;fhp Ruq;fq;fspy; ,Ue;J mjpf msT kPj;Njd;
ckpo;T (CO2e20) nfhz;l ehLfs; rPdh (572 kpy;ypad; ld;)> M];jpNuypah
(233 nkl;)> u~;ah (125 nkl;)> ,e;jpah (45 nkl;)> njd;dhg;gphpf;fh (34 nkl;)>
mnkhpf;fh (28 nkl;) kw;Wk; fdh (17 nkl;) MFk;.
✓ rPdh> mnkhpf;fh> JUf;fp> Nghye;J kw;Wk; c];ngfp];jhd; Mfpa ehLfspy;
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s epyf;fhp Ruq;fq;fs; 40-50 tpOf;fhL gRik ,y;y thA
ntspNaw;wj;ij kPj;Njd; tbtpy; ckpoyhk;.
,jdhy; mit cyfpd;
cj;Njrpf;fg;gl;l epyf;fhp Ruq;fq;fspy; kpf mjpf thAf;fisf; nfhz;l
Ruq;fq;fshf MFk;.
✓ Ruq;fk; Njhz;Ljypd;NghJ> KwpTgl;l epyf;fhp kw;Wk; Rw;wpAs;s mLf;Ffs;
tspkz;lyj;jpy; kPj;Njid ntspapLfpd;wd.
Gjpa epyf;fhp Ruq;fq;fSld; ,izf;fg;gl;l kPj;Njd; ckpo;Tfs;
cyf mstpy;
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s
epyf;fhp Ruq;fq;fspd;
vz;zpf;if - 432

,e;jpahtpy; vz;zpf;if
- 52

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s
epyf;fhp Ruq;fq;fspy;
,Ue;J ntspg;gLk;
cyfshtpa kPj;Njd;
ckpo;T

– 1,135 Mt*.

mjpf msT ckpOk; ehLfSk; ckpo;TfSk; (IN MT*)
t.vz;.

69 | Page

ehL

kpy;ypad; ld;fs;

1

rPdh

572

2

M];jpNuypah

233

3

u~;ah

125

4

,e;jpah

45

5

njd; Mg;gphpf;fh
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➢ FO32, ,e;j Mz;L g+kpiaf; fle;J nry;Yk; kpfg;nghpa rpWNfhs;.
✓ ehrhtpd; $w;Wg;gb> mLj;jKiw ,e;j 2001 vg;X32> g+kpf;F kpf mUfpy;
neUq;fp tUtJ 2052 thf;fpy; ,Uf;Fk;.
➢ Njrpa flypay; njhopy;El;g epWtdj;jpd; Rdhkp kpjit (Tsunami Buoy by
National Institute of Ocean Technology)
✓ CHATUR (rJh;) – Continuously Harming Submerged Autonomous
Tsunami Underwater System (Rdhkp ePUf;fbapy; cs;s jd;dhl;rp
mikg;Gf;F njhlh;eJ
; jPq;F tpistpj;jy;)
✓ ,e;j Gjpa Rdhkp kpjitahdJ> kdpjdhy; kw;Wk; ,aw;ifahy;
ngUk;ghYk; NrjkilAk; jw;Nghija Nkw;gug;G kpjitfSf;F khw;whf
nray;gLk;)
➢ efh`{gh rpq;fsh (Nacahuba Sinhala)
✓ ,yq;ifiag; g+h;tPfkhff; nfhz;ljhff; fUjg;gLk; xU gl;lhk;g+r;rp,dk; Nkw;F njhlh;r;rp kiyapy; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ.
✓ mf];jpah; kiy gNah];gpah; hprh;t; gFjpapy; fz;Lgpbf;fg;gl;l ,dq;fs;
ehfhJgrpd;`yuhkrhkp
(Nacadubasinhalaramaswamii)
vd;W
miof;fg;gLfpd;wd. ,it nghJthf uhkrhkpapd; rpf;;]; iyd;gS
;
vd;W
miof;fg;gLfpd;wd.
✓ ,e;jg;
Gjpa
gl;lhk;g+r;rp
,dkhdJ
uhkrhkp
v];.Mh;.Nf
vd;w
Muha;r;rpahsuhy; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ.
➢

xw;Wik nraw;iff; Nfhs; (UNITY satellite)
✓ Nfhak;Gj;J}hp;y; cs;s =rf;jp nghwpapay; kw;Wk; njhopy;El;g epWtdk;>
=ngUk;GJ}hpy; cs;s N[g;gpahh; njhopy;El;g epWtdk; kw;Wk; ehf;g+ghpy;
cs;s [p.vr;. irNrhdp nghwpapay; fy;Y}hp Mfpa fy;Y}hpfs; xd;wpize;J
$l;lhf ,e;j a+dpl;b nraw;iff; Nfhis tbtikj;Js;sd.

➢ Gjpa rpWNfhs;fs; (New Asteroids)
✓ ,e;jpahtpy; thdpay; kw;Wk; tpz;ntsp mwptpaiyf; fw;Fk; xU
mikg;ghd ];nlk; (STEM) kw;Wk; tpz;ntsp elj;jpa rh;tNjr rpWNfhs;
fz;Lgpbg;G jpl;lj;jpd; xU gFjpahf ,e;jpa khzth;fs; 18 Gjpa
rpWNfhs;fisf;
fz;Lgpbj;jij
rh;tNjr
thdpay;
xd;wpak;
cWjpg;gLj;jpAs;sJ.
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tpisahl;Lfs;
➢ 2023 `hf;fp cyff; Nfhg;igg; Nghl;bfis xbrh elj;j cs;sJ
➢ nfNyh ,e;jpah tpisahl;Lg; gs;sp
✓ kj;jpa ,isQh;eyk; kw;Wk; tpisahl;Lj; Jiw mikr;rh; jpU. fpnud;
hp[p[{> m];]hk; iugps;]; nghJg; gs;spia rkPgj;jpy; nfNyh ,e;jpah
tpisahl;Lg; gs;spahfj; njhlq;fpdhh;.
✓ ~py;yhq;ifj; jskhff; nfhz;l mrhk; iugps;]; nghJg; gs;spahdJ. tl
fpof;fpy; Kjy; nfNyh ,e;jpah tpisahl;Lg; gs;spahf ,Uf;Fk;.
➢ cyf nr]; cly; ek;gpf;if (World Chess Body Fide) – Nfus fpuhz;l;
kh];lUf;F toq;fg;gl;lJ.
✓ cyf ,isQh; kw;Wk; Nfll; tpiuT rhk;gpad;~pg; Nghl;bfspy; rpwg;ghf
tpisahbaikf;fhf
ep`hy;rhpDf;F
fh];;g;Nuhk;
gphpy;ypd;rp
ghpR
toq;fg;gl;lJ.
➢ 100-வது சைஸ்டில் சொ ரூட் 100:

✓ இங்கிலாந்து கிரிக்வகட் அணியின் சகப்டன் சொ ரூட் - தனது 100-ெது
வடஸ்டில் சதம் அடித்த மூன்ைாெது ஆங்கில ெரர்
ீ
என்ை வெருறமறயப்

வெற்று ெிப்ரெரி 5-ஆம் சததி ெிரத்சயக ெரர்களின்
ீ
ெட்டியலில் இெரும்
இறணந்தார்.

✓ இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இறடயிலான முதல் வடஸ்டின் முதல்
நாளில்

வசன்றன

சசப்ொக்கம்

றமதானத்தில்

சாதறனறய அெர் வெற்ைார்.

ெிறளயாடிய

➢ உத்தரபிரசதசத்மதச் சசர்ந்த பிரியங்கா சகாஸ்வாைி:
✓ ராஞ்சியில்

நறடெயிற்சி

நடந்த

8-ெது

திைந்த

சாம்ெியன்ஷிப்ெில்

20

சதசிய

கி.மீ

புதிய சதசிய சாதறனறய உருொக்கினார்.
➢ நசவாைி ஒசாகா

✓ 23 ெயதான ஒசாகா,

சமானிகா

வசலஸ்

மற்றும்

4-ெது

நறடெயணத்தில்

மற்றும்

சராெர்

அரிய

சர்ெசதச

இெர்

ஒரு

வெடரருக்குப்

ெிைகு முதல் நான்கு முக்கிய இறுதிப் சொட்டிகளில் வென்ை மூன்ைாெது
ெரர்
ீ
ஆொர்.

✓ உலகின் அதிக ெருமானம் ஈட்டும் வெண் தடகள ெரர்களுள்
ீ
ஒருெரான
ஒசாகா,

அவமரிக்காெின்

வென்ைார்.
➢ பிப்ரவரி

24

அன்று

விமளயாட்ைரங்கம்:
✓ திைப்புெிழாெிற்கு

ெிைகு

வெனிெர்

ெிராடிறய

அகைதாபாத்தில்
சமாட்சடரா

றமதானம் என மறுவெயரிடப்ெடப்ெடும்.
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ெட்டத்றத

சைாட்சைரா

நசரந்திர

சமாடி

✓ இந்த அரங்கில் முதல் முறையாக நறடவெறும் சர்ெசதச வடஸ்ட் சொட்டி
புதிதாக

கட்டப்ெட்ட

இந்த

றமதானத்தில்

ொர்றெயாளர்களுக்கு முன்னால் நறடவெறும்.

✓ 63

ஏக்கர்

கிரிக்வகட்

நிலப்ெரப்ெில்

அமரக்கூடிய

றமதானத்றத
ெசதி

ெரெியிருக்கும்
(எம்.சி.ெி)

வகாண்டது

இந்த

ெிட

இதில்

சுமார்

அரங்கம்

அதிக

1,32,000

50,000

வமல்சொர்ன்

ொர்றெயாளர்கள்
ொர்றெயாளர்கள்

அமரக்கூடியது, ஆனால் வமல்சொர்ன் இதுெறர 90,000 ொர்றெயாளர்கள்
மட்டுசம அமரும் ெசதி வகாண்டுள்ளது.

➢ ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் - 400 சைஸ்ட் விக்சகட்டுகமள வழ்த்திைார்:
ீ

✓ ரெிச்சந்திரன் அஸ்ெின் - 400 வடஸ்ட் ெிக்வகட்டுகறள ெழ்த்தி,
ீ
இலங்றக
முத்றதயா

முரளிதரனுக்குப்

ெிைகு,

இந்த

இரண்டாெது செகப்ெந்து ெச்சாளரானார்.
ீ

✓ தமிழ்நாடு

கெனத்றத
அஸ்ெின்

சதர்தல்

ஈர்க்கவும்

ெிழிப்புணர்றெ

சதர்தல்

ொக்காளர்களின்

என்று சசாதிக்க அைிவுறுத்தினார்.

ஏற்ெடுத்தவும்

ஆறணயம்

வெயர்கள்

றமல்கல்றல

இெறர

ொக்காளர்

எட்டிய

குடிமக்களின்

நியமித்தது,

ெட்டியலில்

இதில்

உள்ளதா

✓ சகசலா இந்தியா குளிர்கால விமளயாட்டு - பிப்ரவரி ைாதம் ெம்முகாஷ்ைீ ர் யூைியன் பிரசதசத்தில் உள்ள குல்ைார்க்கில் சதாைங்கியது.

➢ Nehtf; N[hnfhtpr; - Nuh[h; ngluhpd; ngUk;ghyhd thuq;fspy; Vbgp cyf
rhjidahsh; 1 vd;w vy;yh fhy rhjidiaAk; rkd; nra;jhh;.
✓ N[hNfhtpr; 310 tJ thukhf njhlh;e;J Kjyplj;ijg; gpbj;J tUpfwhh;.
✓ fle;j khjk; ngwg;gl;l N[hNfhtpr;rpd; xd;gjhtJ M];jpNuypa Xgd;
gl;lk;> khh;r 8 Mk; Njjp ngluhpd; rhjid kpQ;rg;gLk; vd;w cWjpia
mspj;jJ.
➢ ,e;jpahtpd; kpj;jhyp uh[; - ,q;fpyhe;jpd; rhh;Nyhl; vl;th;l;]f
P ;Fg; gpwF
rh;tNjr fphpf;nfl;by; 10>000 ud;fs; vLj;j ,uz;lhtJ ngz; fphpf;nfl; tPuh;
Mdhh;
✓ ,e;j Gs;spfisg; ngw;w Kjy;
ngUikia kpj;jhyp uh[; ngw;whh;.

,e;jpa

ngz;

fphpf;nfl;

tPuh;

vd;w

✓ kpj;jhyp 291 ,d;dpq;];fspy; (311 Nghl;bfspy;) ruhrhpahf 46.73 vLj;J
nkhj;jk; 10>001 ud;fis vl;bAs;shh;. vl;th;l;]; 316 ,d;dpq;];fspy; (309
Nghl;bfspy;) 10.273 ud;fis vL;jJs;shh; (ruhrhp 37.49).
✓ mth; 2005 Kjy; ,e;jpa kfsph; fphpf;nfl; mzpapd; Nfg;ldhf ,Ue;J
tUpfwhh;.
NkYk; 2005 kw;Wk; 2017 Mk; Mz;Lfspy; xd;Wf;F Nkw;gl;l
Irprp xU ehs; cyff; Nfhg;ig ,Wjpg; Nghl;bfspy; Nfg;ldhf ,Ue;j
xNu ngz; fphpf;nfl; tPuhq;fid Mthh;.
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➢ nrd;idiar; Nrh;ej
; /ngd;rh; kw;Wk; vl;L Kiw Njrpa /ngd;rpq; rhk;gpd;
gthdp Njrp – xypk;gpf;fpw;Fj; jFjp ngw;w Kjy; ,e;jpa /ngd;]h; Mdhh;.
➢ jkpo;ehl;bd; v];. jdyl;Rkp – kpfTk; vjph;ghh;f;fg;gl;l ngzfs; 100 kPl;lh;
,Wjpg; Nghl;bia 11.39 tpdhbfspy; ntd;whh;
✓ ,e;jg; Nghl;bapy; ^l;b re;j; kw;Wk; `pkh jh]; Nghd;w Kf;fpakhdth;fs;
ngah;fs; ,lk; ngw;wpUe;jd.
✓ jpUr;rpiar; Nrh;e;j 22 tajhd ,th;> mDgtk; kpf;f tPuuhd ^l;bia
tPo;j;jpdhh; - mth; 11.58 tpdhbfspy; ,uz;lhtJ ,lj;;ijg; ngw;whh;.
✓ jdyl;Rkp jpUr;rpapy;
fpuhkj;ijr; Nrh;e;jth;.

,Ue;J

10

fpkP

njhiytpy;

cs;s

Fz;^h;

➢ jkpo;ehl;bd; rp fdpnkhop – ghl;bahyhtpy; eilngw;w 24tJ /nglNu~d;
Nfhg;ig jlfs Nghl;bapy;> ngz;fSf;fhd 100 kPl;lh; jil jhz;Lk;
Nghl;bapy; ntw;wp ngw;whh;
➢ jkpo;ehl;bd; v];. jdyl;Rkp – Gfo;ngw;w jlfs tPuhq;fidahfpa gp.b. c~h>
1998y;
nrd;idapy;
epfo;j;jpa
23.26
tpdhbfs;
vd;w
rhjidia
Kwpabj;jjd;%yk;> ngz;fs; 200 kPl;lh; ,Wjpg; Nghl;bf;Fj; jFjp ngw;whh;.
✓ ghl;bahyhtpy; eilngw;W tUk; /nglNu~d; Nfhg;ig Njrpa jlfs
Nghl;bapy; jdyl;Rkp 23.30 tpdhbfspy; ge;jaj;ij ntd;whh;.
➢ ,e;jpa Nlgps; nld;dp]; tPuh;fs;
✓ jkpo;ehl;bd; [p. rj;jpad; kw;Wk; ~uj; fky; MfpNahh; Mz;fs; xw;iwah;
gphptpy; xypk;gpf;fpw;Fj; jFjp ngw;wdh;.
➢ Nlhf;fpNah xypk;gpf; tpisahl;L Nkil
✓ fky;gphPj; fTh; - ghl;bahyhtpy; eilngw;w /nglNu~d; Nfhg;ig ,Wjp
ehs; Nghl;bapy; 65.06 kPl;lh; Njrpa rhjidia epfo;j;jp> jdJ Nlhf;fpNah
xypk;gpf; ,lj;ijg; gjpT nra;jhh;.
✓ mrhkpd; `pkh jh];> ngz;fSf;fhd 200 kPl;lh; Xl;lg;ge;jaj;ij 23.21
tpdhbfs; vd;w Gjpa rhjidia Neuj;jpy; ntd;whh;.
✓ 100 kPl;lh; Ntf Nghl;bapy; `pkh jhir jpiff;f itj;j jkpofj;jpd; v];.
jdyl;Rkp> 23.39 tpdhbfspy; ntd;W nts;spNahL jpUk;g Ntz;bajhapw;W.
✓ jkpofj;ijr; Nrh;ej
;
mh;r;rdh RrPe;jpud; 23.60 ud;fSld; %d;whtJ
,lj;ijg; gpbj;jhh;.
✓ jkpo;ehl;bd; jUz; ma;ahrhkp kw;Wk; tpj;ah uhk;uh[; MfpNahh; KiwNa
Mz;fs; kw;Wk; ngz;fspd; 400 kPl;lh; jil jhz;Lk; Nghl;bapy; 50.16
kw;Wk; 59.59 tpdhbfspy; ntd;wdh;.
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➢ a~;tpdp rpq; Nj];thy;
✓ ,e;jpahtpd; a~];tpdp rpq; Nj];thy; - GJ jpy;ypapy; lhf;lh; fh;zp rpq;
~_l;bq; jsj;jpy; elj;j Iv];v];v/g; xUq;fpize;j ~_l;bq; cyff;
Nfhg;igg; Nghl;bapy; ngz;fSf;fhd 10 kPl;lh; Vh; gp];ly; gphptpy;
jq;fg;gjf;fk; ntd;whh;.
➢ ,e;jpahtpd; ~uj; fky; kw;Wk; kzpfh gj;uh – Nlh
`htpy; ele;j Mrpa
xypk;gpf; jFjpg; Nghl;bfspd; fyg;G ,ul;ilah; ,Wjpg; Nghl;bapy; ntd;W>
Nlhf;fpNah xypk;gpf;fpw;F jFjp ngw;wdh;.
➢ Nfhak;Gj;J}h; Jg;ghf;fp
a~];tpdpAld; $l;L
cyff; Nfhg;igapy;
jq;fg;gjf;fk; ntd;whh;.
✓ ,e;jpahtpd; I];thp
MfpNahh; ,ize;J
ntd;wdh;.

RLk; tPuhq;fiz gp. =epNtjh – khD ghfh; kw;Wk;
Nrh;e;J> GJ jpy;ypapy; eilngw;ww Iv];v];v/g;
ngz;fSf;fhd 10 kPl;lh; Vh; gp];ly; Nghl;bapy;
gpujhg; rpq; Njhkh;. jPgf; Fkhh; kw;Wk; gq;f[; fkhh;
Mz;fs; Vh; iugps; Nghl;bapy; nts;spg; gjf;fk;

✓ Mz;fspd; 10 kPl;lh; Vh; gp];ly; Nghl;bapy;> ,e;jpahtpd; rTug; nrsj;hp.
mgpN~f; nth;kh kw;Wk; ~h[hh; hp];tp MfpNahh;> ,Wjpg; Nghl;bapy;
tpal;ehik vspjhf tPo;j;jp jq;fg; gjf;fj;ij ntd;wdh;.
✓ NkYk;> khh;r 21 md;W fNzkj; rpq; nrNfhd;> ngz;fSf;fhd ];fPl;by;
,e;jpahtpw;fhd Kjy; cyff; Nfhg;igg; gjf;fj;ij ntd;wjd; %yk;
tuyhw;W rhjidia epfo;j;jpAs;shh;.
➢ 23 tajhd kj;jpag; gpuNjr Jg;ghf;fp RLk; tPuh; rpq;fp ahjt; - GJjpy;ypapy;
eilngw;w Iv];v];v/g; cyff; Nfhg;igg; Nghl;bfspy;> 25 kPl;lh; tpisahl;L
Jg;ghf;fp RLk; ,Wjpg; Nghl;bapy; jq;fg; gjf;fk; ntd;whh;.
➢ nly;ypapy; eilngw;w Iv];v];v/g; cyff; Nfhg;igg; Nghl;bfs;

✓ ,e;jpah

– 1986Mk; Mz;by; ,e;jg; Nghl;bfs; njhlq;fg;gl;ljpy; ,Ue;J>
Jg;ghf;fp RLjy; cyff; Nfhg;igg; Nghl;bfspy; gjf;fk; ntd;w ehLfspd;
xl;L nkhj;j ju thpirapy; 10tJ ,lj;jpw;F Kd;NdwpAs;sJ.
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,uq;fy;

➢ ‘fhis’ Fkhh;
✓ fh;dy; eNue;jpu ‘fhis’ Fkhh; (Xa;T) (87 taJ)
✓ fPhj
; ;jp rf;uh> gj;k=> mh;[{d; tpUJ kw;Wk; nkf; fphpNfhh; gjf;fk;
toq;fg;gl;l
‘fhis’
Fkhh;>
1970fspd;
gpw;gFjpapYk;>
1980fspd;
Kw;gFjpapYk;
rpahr;rpd;
gdpg;ghiw
gFjpapy;
gy
gazq;fis
Nkw;nfhz;lhh;.
➢ gok;ngUk; tha;g;ghl;Lf; fiyQh;
✓ gok;ngUk; Fuypirf; fiyQh; c];jhj; Fyhk; K];jgh
➢ lhf;lh;. tp. rhe;jh (94 taJ) – [dthp 19 md;W nrd;idapy; fhykhdhh;.
✓ mg;NghJ mth; nrd;id ngz;fs; kw;Wk; Foe;ijfs; kUj;Jtkidapy;
cjtp mWit rpfpr;ir epGzh; gjtpf;F nkl;uh]; muRg; gzpahsh;
epWtdj;jhy; Njh;T nra;ag;gl;lhh;.
✓ ,e;jpahtpd; Kjy; ngz; kUj;Jt gl;ljhhpfspy; xUtUk;. rl;l kd;w
cWg;gpdUkhd lhf;lh; Kj;Jyl;Rkp nul;b milahsh; Gw;W Neha;
ikaj;ij epWtpaTld;> xU tUlk; fopj;J 1955Mk; Mz;by; trpg;gpl
kUj;Jt mjpfhhpahf gzpapy; Nrh;e;jhh;.
✓ ,e;j epWtdk; kfsph; ,e;jpa rq;fk; Gw;W Neha; epthuz epjpaj;jhy;
(Women’s Indian Association (WIA) Cancer Relief Fund) ,uz;L
kUj;Jth;fs;. ,uz;L nrtpypah;fs; kw;Wk; 12 gLf;iffSld; epWtg;gl;lJ.
✓ lhf;lh;. rhe;jh> khh;r; 2005 tiu Gw;WNeha;f;fhd cyf Rfhjhu mikg;gpd;
MNyhridf; FOtpy; ,lk; ngw;wpUe;jhh;.
➢ த. பாண்டியன் - பிப்ரவரி ைாதம் சசன்மையில் காலைாைார்
✓ இெர்

ஒரு

ென்முக

ஆளுறம,

முன்னாள்

மக்களறெ

எம்.ெி.

மற்றும்

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் மாநில வசயலாளர் ஒரு திைறமயான
வசாற்வொழிொளர்,

எழுத்தாளர்

மற்றும்

வதாழிற்சங்கத்

தறலெராக

இருந்தார், இத்சதாடு அெர் மாநில மற்றும் சதசிய அரசியலில் தீெிரமாக
இருந்தார்.

✓ இெர்

ெல

எழுதியுள்ளார்.

ெத்திரிறககளில்

அத்சதாடு

ெல்செறு

நூற்றுக்கணக்கான

புத்தகங்கறளயும் எழுதியிருக்கிைார்.

✓ ெி.ெீெனந்தம்,
(தமிழ்நாடு

துெங்கிய

கறல

தமிழ்நாடு

மற்றும்

தறலப்புகளில்
கறல

இலக்கிய

கட்டுறரகறள

30-க்கும்

இலக்கிய

கூட்டறமப்பு),

வசயலாளராக த.ொண்டியன் சதர்ந்வதடுக்கப்ெட்டார்.

சமற்ெட்ட

வெருமன்ைத்தின்
முதல்

வொதுச்

✓ த.ொண்டியன் 1989-1991 மற்றும் 1991-1996 ஆகிய இரண்டு முறை ெடக்கு
வசன்றன மக்களறெத் வதாகுதியில் சதர்ந்வதடுக்கப்ெட்டார்.

✓ இெர்

சார்ந்த

கட்சியின்

✓ இெர்

ொழ்நாளின்

ஆசிரியராகவும் இருந்தார்.
உறுப்ெினராக இருந்தார்.
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ெனசக்தியின்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியின்

➢ Mh;. fpU~;z%h;j;jp> %j;jp gj;jphpifahsh; kw;Wk; rpwe;j ntl;nlOj;jpayhsh;
✓ fpU~;z%h;j;jp> khepyj;jpd; gy;NtW gFjpfspy; fy;ntl;Lfspy; fhzg;gLk;
tl;nlOj;Jf;fisg; gbj;jhh;.
NkYk;> kJiuapy; jkpo; - guhkp
vOj;jJf;fspy; nghwpf;fg;gl;l rq;f fhy ghz;ba kd;dd; ngUtOjp vd;w
ngahpyhd xU ehzaj;ijAk; fz;Lgpbj;jhh;.
✓ ,J ghz;ba kd;dh;fs; ehzaq;fisj; jahhpf;fhj kw;Wk; nkshpah;fspd;
ehzaq;fisg; gad;gLj;jpa jiyth;fs; vd;w fUj;ij khw;w cjtpaJ
kw;Wk; me;j ehl;fspy; eilKiwapy; ,Ue;j gz;l khw;W KiwiaAk;
cWjpg;gLj;jpaJ.

mwpf;if
➢ Kk;ig gq;Fr; re;ij (gpv];,) FwpaPl;L vz;.50000:
✓ [dthp 21 md;W> 30 ];fphpg;l; ngQ;r; khh;f; gpv];, FwpaPlhd nrd;nrf;];
tuyhw;W rpwg;Gkpf;f 50000-Ij; jhz;b Kjd; Kiwahf 50>181 Gs;spfspy;
,Jtiu ,y;yhj cauj;ij vl;baJ.
➢ ,e;jpa Re;jutdf; fhLfs;
✓ ,e;jpa Re;jutdf; fhLfs; - rkPgj;jpy; ntspaplg;gl;l ,e;jpa tpyq;fpd
Ma;Tf; fl;Liuapd;gb> 428 rpw;wpd gwitfSf;F Gfyplkhf cs;sJ.
✓ Re;jutd caph;f;Nfhs Gfypl gwitfs; vd;w ntspaPL ,e;jpa tpyq;fpd
rh;Nt mikg;gpdhy; (ZSI) ntspaplg;gl;lJ.
➢ cyf mstpy; Rje;jpuk; 2021 mwpf;ifapy;> ,e;jpahtpd; epiy ‘XusT
Rje;jpuk;’ vd;W juk; ,wf;fg;gl;lJ
✓ mnkhpf;fhitr; Nrh;e;j jpq;f; Nlq;f; /gphPlk; `T]; ntspapl;Ls;s ‘cyfpd;
Rje;jpuk; 2021: Kw;Wifapd;fPo; [dehafk;’ vd;w mwpf;ifapd;gb> ,e;jpah
67 kjpg;ngz;fisg; ngw;Ws;sJ. NkYk;> mjd; epiy 2020 ,y; ‘Rje;jpuk;’
vd;w epiyapy; ,Ue;jJ. jw;NghJ ‘gFjp Rje;jpuk;’ vd;w epiyf;Fj;
jukpwf;fg;gl;Ls;sJ.
✓ nkhj;jk; cs;s 211 ehLfspy; ,e;jpahtpd; ju thpir 88 Mf (83y; ,Ue;J)
Fiwe;Js;sJ.
✓ 100 kjpg;ngz;fs; ngw;Ws;s ‘kpfTk; Rje;jpu ehLfs;’ gpd;yhe;J> ehh;Nt
kw;Wk; RtPlk; MFk;.
✓ xU kjpg;gngz; kl;LNk ngw;W kpfTk; Rje;jpuk; Fiwe;j ehLfs; jpngj;
kw;Wk; rphpah MFk;.
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Kf;fpa jpdq;fs;
➢ cyf gpnua;yp jpdk; - [dthp 04
✓ cyf gpnua;yp jpdk; 2019 Kjy; nfhz;lhlg;gLfpwJ.
gh;hitaw;Nwhh;
kw;Wk; XusT ghh;it nfhz;l kf;fspd; kdpj chpikfis KOikahff;
fUj;jpy; nfhz;L> xU jfty; njhlh;G topKiwahf gpnuapypd;
Kf;fpaj;Jtj;ijg;
gw;wpa
tpopg;Gzh;it
Vw;gLj;Jtjw;fhf
,J
mDrhpf;fg;gLfpwJ.
➢ gputhrp ghujpa jpth]; - [dthp 09
✓ 16tJ gputhrp ghujpa jpth]; khehL 2021 ,d; fUg;nghUs; ‘Rarhh;G
ghujj;jpw;F gq;fspg;G’ vd;gjhFk;.
✓ [dthp
9>
1915
md;W>
khngUk;
gputhrpahd
njd;dhg;gphpf;fhtpypUe;J ,e;jpah jpUk;gpdhh;.

kfhj;kh

fhe;jp

✓ ghG[p jpUk;gpa ,e;j ehisf; Fwpg;gjw;fhf> gputhrp ghujpa
my;yJ FbAhpik ngwhj ,e;jpah; jpdk; nfhz;lhlg;gLfpwJ.

jpth];

➢ Njrpa ,isQh; jpdk; - [dthp 12
✓ 2021Mk; Mz;Lf;fhd ikaf; fUj;J: Ath – Gjpa ,e;jpahtpd;
cw;rhfk; (YUVAAH – UtsahNaye Bharat Ka)
✓ Rthkp tpNtfhde;jhpd; gpwe;j jpdj;ijg; Nghw;Wk; tpjkhf Njrpa
,isQh; jpdk; xt;nthU Mz;Lk; [dthp 12 md;W mDrhpf;fg;gLfpwJ.
➢ ,e;jpa ,uhZt jpdk; - [dthp 15Mk; ehs;
✓ [dthp 15> 2021 md;W ,e;jpah. GJ nly;ypapy; 73tJ ,uhZt jpdj;ijf;
nfhz;lhbaJ.
✓ nyg;bndd;l; n[duy; Nf vk; fhpag;gh> 1949Mk; Mz;by; gphpl;b~; jsgjp
n[duy; gpuhd;rp]; Gl;rhplkpUe;J ,e;jpa ,uhZtj;jpd; jsgjpahf
NghWg;Ngw;w jpdk; xt;nthU Mz;Lk; [dthp 15Mk; Njjp ,e;jpa ,uhZt
jpdkhf mDrhpf;fg;gLfpwJ.
➢ Njrpa rhiy ghJfhg;G khjk; - [dthp 18 Kjy; gpg;uthp 17 tiu
✓ ,e;j Mz;Lf;fhd ikaf; fUj;J> ‘rhiy ghJfhg;G – caph; gpiog;G’
vd;gjhFk;.
✓ ,e;j Mz;L ‘rhiy ghJfhg;G thuk;’ vd;gjw;Fg; gjpyhf> xU khj fhy
gpur;rhuk; ‘Njrpa rhiy ghJfhg;G khjk;’ 18 [dthp 2021 Kjy; 17 gpg;uthp
2021 tiu mDrhpf;fg;gLk;.
➢ typikahsh; jpdk;; (ParakramDiwas) – [dthp 23
✓ Nejh[papd; gpwe;j ehshd [dthp 23I xt;nthU Mz;Lk; typikahsh;
jpdkhff; nfhz;lhl ika muR KbT nra;Js;sJ. ,J ehl;L kf;fis
Fwpg;ghf ,isQh;fis. Jd;gq;fis vjph;nfhs;Sk;NghJ Jzpr;rYld;
nray;gl Cf;Ftpf;fpwJ.
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✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhbapd; jiyikapy; epfo;r;rpfisj; jPh;khdpg;gjw;Fk;>
epidT$uiy Nkw;ghh;itapLtjw;Fk; topfhl;Ltjw;Fk; ,e;j ikak; xU
cah; kl;lf; FOit mikj;Js;sJ.
➢ Njrpa ngz; Foe;ij jpdk; - [dthp 24
✓ KjyhtJ Njrpa ngz; Foe;ij jpdk; 2008y; ngz;fs; kw;Wk; Foe;ijfs;
Nkk;ghl;L mikr;rfj;jhy; nfhz;lhlg;gl;lJ.
✓ rKjhaj;jpy; ngz;fs; vjph;nfhs;Sk; Vw;wj;jho;Tfs;> ghFghL> Ruz;ly;
Fwpj;J kf;fspilNa tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jk; tifapy; ,e;j ehs;
nfhz;lhlg;gLfpwJ.
✓ jpahd; jp Nyh`;hp vd;w jpl;lKk; ,e;j Mz;L nfhz;lhlg;gLfpwJ.
➢ Njrpa thf;fhsh; jpdk; - [dthp 25
✓ Njrpa thf;fhsh; jpdk; 2021 ikaf;fUj;J – ekJ thf;fhsh;fis
mjpfhuk;. tpopg;Gzh;T> ghJfhg;ghdth;fshf kw;Wk; tptuk; njhpe;jth;fshf
Mf;Fjy;.
✓ NkYk; mjpf vz;zpf;ifapyhd ,isQh;fs; murpay; eltbf;iffspy;
jq;fis ,izj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gjw;fhf ,e;jpah xt;nthU
Mz;Lk; [dthp 25Mk; Njjpia Njrpa thf;fhsh; jpdkhf mDrhpf;fpwJ.
✓ 2021Mk; Mz;l 11tJ Njrpa thf;fhsh; jpdkhFk;.
✓ 1950 [dthp 25Mk; Njjp epWtg;gl;l ,e;jpa Njh;jy; Mizaj;jpd;
Njhw;Wtpg;G jpdj;ijf; Fwpf;Fk; tifapy; ,e;j ehs; [dthp 25> 2011
Kjy; mDrhpf;fj; njhlq;fg;gl;lJ.
➢ Njrpa Rw;Wyh jpdk; - [dthp 25
✓ ikaf;fUj;J: cq;fs; ehl;ilg; ghUq;fs; vd;gjhFk;.
✓ ehL KOtJk; xt;nthU Mz;Lk; [dthp 25Mk; ehs; Njrpa Rw;Wyh
jpdkhff; nfhz;lhlg;gLfpwJ.
✓ ,e;j ehspd; Kf;fpaj;Jtk; vspikahdJ kw;Wk; njspthdJ MFk;. ,J
ehl;by; Rw;Wyhtpd; Kf;fpaj;Jtj;ij vLj;Jiug;gjw;Fk;> mJ ehl;bd;
nghUshjhu Kd;Ndw;wj;jpy; ve;j msTf;F jhf;fj;ij Vw;gLj;JfpwJ
vd;gij czh;j;Jtjw;Fk; MFk;.
➢ rh;tNjr Rq;f jpdk; (The International Customs Day) - [dthp 26
✓ ikaf;fUj;J: ‘Rq;fk; - xU epiyahd tpepNahfr; rq;fpypf;fhd kPl;G>
GJg;gpj;jy; kw;Wk; tphpjpwid Nkk;gLj;Jk;;’
➢ jpahfpfs; jpdk; (Martyrs' Day) – [dthp 30
✓ ,e;jpahtpy;> Kjd;ikahf 2 ehl;fspy; jpahfpfs; jpdk; mDrhpf;fg;gLfpwJ.
✓ [dthp 30> ,e;jpaf; Fbauirj; Njhw;Wtpj;jthfspy; xUtUk;;> Nkhfd;jh];
fuk;re;j; fhe;jp (kfhj;kh fhe;jp kw;Wk; ghG vd;W miof;fg;gLgthpd; gpwe;j
ehs;.
✓ khh;r; 23 md;W Mq;fpNyah;fshy; mepahakhfj; J}f;fpyplg;gl;l %d;W
mrhjhuz Gul;rpahsh;fshfpa gfj;rp;q;> rptuhk; uh[;FU kw;Wk; Rj;Njt;
jhg;gh; MfpNahUf;F mQ;ryp nrYj;Jtjw;fhfTk; jpahfpfs; jpdk;
mDrhpf;fg;gLfpwJ.
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➢ cyfj; njhONeha; jpdk; - [dthp 31
✓ ikaf; fUj;J: ‘njhONehia xopg;Nghk;> fsq;fj;ij Kwpabg;Nghk;> kdey
tho;tpw;fhf thjpLNthk;’.
✓ cyf njhONeha; jpdk;> xt;nthU Mz;Lk; [dthp khjj;jpd; filrp
Qhapw;Wf; fpoik md;W mDrhpf;fg;gLfpwJ.
✓ ,e;j ehis mDrhpg;gjhdJ> njhONehiag; gw;wpa tpopg;Gzh;it
Vw;gLj;Jjy;> ,e;j Nehia xopf;f Ntz;bajd; Kf;fpaj;Jtj;ij vLj;Jf;
fhl;Ljy; Mfpatw;iw Nehf;fkhff; nfhz;L nra;ag;gLfpwJ.
➢ பிப்ரவரி 1-ஆம் சததி இந்திய கைசலார காவல்பமை திைம்.
✓ 1

ெிப்ரெரி

2021

ொதுகாப்பு

அறமச்சகத்தின்

கீ ழ்

வசயல்ெடும்

இந்திய

கடசலார காெல்ெறட தனது 45-ெது ஆண்டில் அடிவயடுத்து றெக்கிைது.

✓ இந்திய கடசலார காெல்ெறட உலகின் நான்காெது மிகப்வெரிய கடசலார
காெல்ெறடயாகும்.

➢ உலக சதுப்பு நிலங்கள் திைம் - பிப்ரவரி 02:
✓ இந்த

ஆண்டு உலக சதுப்பு நிலங்கள் தினத்திற்கான

நிலங்கள் மற்றும் நீர்’ என்ெதாகும்.

கருத்துரு

'சதுப்பு

➢ உலக புற்று சநாய் திைம் – பிப்ரவரி 04:

✓ 2021-ஆம் ஆண்டின் உலக புற்றுசநாய் தினத்தின் கருத்துரு, ”நான் மற்றும்
என்னால் முடியும்” (I Am and I Will) என்ெதாகும்.

✓ அைிெியல்

ெிப்ரெரி 11:

✓ 2021-ஆம்

துறையில்

ஆண்டின்

சொராட்டத்தில்

வெண்கள்

கருத்துரு

முன்னணியில்

மற்றும்

வெண்

"சகாெிட்

உள்ள

-19

வெண்

குழந்றதகள்

தினம்

வதாற்றுக்கு

எதிரான

(Women

ெிஞ்ஞானிகள்"

Scientists at the forefront of the fight against COVID-19) என்ெதாகும்.
➢ உலக சமூக நீதி திைம் – பிப்ரவரி 20
✓ இந்த

நாள்

✓ இந்த

ஆண்டு

ெறுறம,

ெிலக்குதல்கள்

ெிரச்சிறனகறள றகயால்கிைது.

இத்தினமானது,

மற்றும்

“டிெிட்டல்

-

செறலயின்றம

வொருளாதாரத்தில்

நீதிக்கான ஒரு அறழப்பு” என்ை கருத்துருவுடன் வகாண்டாடப்ெட்டது.

சமூக

➢ சர்வசதசத் தாய்சைாழி திைம் பிப்ரவரி 21:

✓ இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு "கல்ெி மற்றும் சமூகத்தில் ென்வமாழித்
தன்றமறய உள்ளடக்குெறத சமம்ெடுத்துெது” (Fostering multilingualism for

inclusion in education and society) என்ெதாகும்.
➢ சதசிய அறிவியல் திைம் பிப்ரவரி 28:
✓ இந்த

ஆண்டு

அைிெியல்
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மற்றும்

அைிெியல்

தினத்தின்

வதாழில்நுட்ெத்தின்

கருத்துரு

எதிர்காலம்:
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‘இந்தியாெில்

கல்ெி,

திைன்கள்

மற்றும் செறல மீ தான தாக்கம்’ (Future of STI: Impact on Education Skills

and Work) என்ெதாகும்.

➢ cyf rptpy; ghJfhg;G jpdk; - khh;r; 1
✓ ikaf; fUj;J –
rptpy; ghJfhg;G’.

‘Njrpa

nghUshjhuj;ijg;

ghJfhg;gjw;fhf

tYthd

➢ cyf tdtpyq;F jpdk; - khh;r; 3
✓ ikaf; fUj;J – ‘fhLfs; kw;Wk; tho;thjhuq;fs; : kf;fs; kw;Wk; fpufj;ij
epiyepWj;Jjy;’
➢ Njrpa ghJfhg;G ehs; - khh;r; 4
✓ ikaf; fUj;J – ‘rhiy ghJfhg;G’
➢ 3tJ [d M~hjp jpth]; nfhz;lhl;lq;fs; - khh;r 1 Kjy; 7 tiu> 2021
✓ ‘[d M~hjp jpl;lk;\ nrg;lk;gh; 2015y; ‘gpujkhpd; [hd; M~hjp jpl;lk;’
(PMJAY) vd;W ngah;khw;wk; nra;ag;gl;lJ.
➢ ngz;fs; tuyhw;W khjk; - khh;r; 2021
✓ ikaf; fUj;J – ‘mikjpahf ,Uf;f kWf;Fk;: thf;fspf;Fk; tPuh; nfhz;l
ngz;fs;’
➢ rh;tNjr ngz;fs; jpdk; - khh;r; 08
✓ ikaf; fUj;J – ‘Nfhtpl;-19 cyfpy; rkkhd vjph;fhyj;ij miljy;’
➢ cyf Efh;Nthh; chpik jpdk; - khh;r; 15
✓ ikaf; fUj;J – ‘gpsh];bf; khWghl;ilf; ifahSjy;’
➢ Njrpa jLg;g+rp jpdk; - khh;r; 16
✓ ,J jLg;g+rp NghLtjd;
nfhz;Ls;sJ.

Kf;fpaj;Jtj;ij

vLj;Jiug;gij

Nehf;fkhff;

➢ cyf rpl;Lf; FUtp jpdk; - khh;r; 20
✓ ikaf; fUj;J – ‘ehd; rpl;Lf; FUtpfis tpUk;GfpNwd;’
➢ rh;tNjr td ehs; - khh;r; 21
✓ ikaf; fUj;J – ‘td kWrPuikg;G: kPl;G kw;Wk; ey;tho;Tf;fhd ghij’.
➢ cyf jz;zPh; jpdk; - khh;r; 22
✓ ikaf; fUj;J – ‘jz;zPiu kjpg;gpLjy;’
➢ cyf thdpiy jpdk; - khh;r 23
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✓ ikaf; fUj;J – ‘ngUq;fly;> vq;fs; fhyepiy kw;Wk; thdpiy’
➢ jpahfpfs; jpdk; - khh;r; 23 md;W mDrhpf;fg;gLfpwJ
✓ ,e;jpa Rje;jpuj;jpw;fhf jq;fs; ,d;Dapiu kha;j;Jf; nfhz;l Rje;jpug;
Nghuhl;l tPuh;fshd gfj;rpq;> Rf;Njt; jhg;gh; kw;Wk; rptuhk; uh[;FU
MfpNahhpd; kuzj;jpw;F mQ;ryp nrYj;Jk; tpjkhf xt;nthU Mz;Lk;
khh;r; 23> jpahfpfs; jpdkhf (~h`Pj; jpth];) mDrhpf;fg;gLfpwJ.
➢ cyf fhrNeha; jpdk; - khh;r; 24
✓ ikaf; fUj;J – ‘fbfhuk; Jbf;fpwJ’.
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